
  

 

وري خواه ها و دموكراتها، ناقض ادعاي اوباماخبر گفتگوهاي محرمانه ميان رژيم با امريكا با شركت جمه:انقالب اسالمي            
اين امر كه هم پيش از انتخاب شدن به رياست جمهوري، . او گفته است كه كارهاي حكومت او صفت شفاف خواهند داشت. است

 يك حكومت ناقض اصل است زيرا در يك زمان،. با اجازه او، با نمايندگان رژيم گفتگو شده است، ناقض اصل و نيز قول اوباما است
زيرا او، با تشبث به اصل، سكوت خود را در باره حمله اسرائيل به غزه و جناياتش در غزه، . بيشتر وجود ندارد، ناقض قول او است

با وجود اين، دو طرف، وقوع گفتگوها را تكذيب مي كنند و در همان حال مي پذيرند كه افرادي از دو طرف در .  توجيه كرد
فصل اول، به گفتگوها و چند و چون آنها اختصاص . ه اند و در آن اجتماعات، نظرهائي رد و بدل شده انداجتماعاتي شركت كرد

  .مي يابد
در فصل دوم، خبرها و نظرها در باره پرونده اتمي،  قراردادن قمر مصنوعي در مدار زمين و امنيت منطقه اي و بين المللي و     

  .را گرد آورده ايم... يران در عراق وگويائي انتخابات عراق از ميزان نفوذ ا
 مي گويند اگر ،سنجش هاي افكار.      در فصل سوم، نامزدهاي اعالم نامزدي كرده و نكرده رياست جمهوري معرفي مي شوند

  . خاتمي بر احمدي نژاد پيروز مي شد،اين ايام انتخابات انجام مي گرفت
وانندگان مي گذرانيم كه گوياي نقش سپاه پاسداران در دولت و نيز در       در فصل چهارم، گزارشي تفصيلي را از نظر خ

  . رياست جمهوري است» انتخابات«
       در فصل پنجم، داده هاي اقتصادي را گردآوره ايم كه گزارشگر فاجعه اي اقتصادي هستند كه رژيم، مردم ايران را بدان 

  .گرفتار كرده است
  :وزها به حقوق انسان در منظر تأمل و مسئوليت شناسي خوانندگان قرار مي گيرند       و در فصل ششم، خبرهاي تجا
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New   
انقالب     
اين فصل را در : اسالمی 

در : سه قسمت می خوانيد 
قسمت اول گزارشهائی که 

انتخابات « ما خود ، از 
رياست مجهوری در يافت » 

 کرده ايم و نيز 

   4صرياست جمهوري؟ » انتخابات«ي محرمانه و اثر آن بر گفتگوها◄ 
  6ص : موشك قاره پيما و اثرشان بر سياست امريكا ،امنيت بين المللي و اتم ايران◄
  8ص! نامزدهاي دو جناح و رقابت خاتمي با احمدي نژاد در وفاداري به نظام◄ 
   9ص : انتخابات و نقش سپاه ◄ 
   ، ببار مي آورد88 فاجعه اي كه بودجه سال و!  ميليارد دالر كسر بودجه۴۶◄ 

   11ص :بي ثباتي در كار و معيشت و فقر روزافزون
  در ايران تحت رژيم مافياها، انسانها از هيچيك از حقوق خود◄ 

  13ص  : برخوردار نيستند

  اي او به پرسشهاپرسشهاي ايرانيان از ابوالحسن بني صدر و پاسخه
 

  انقالب و اقتصاد
 
 

  : چرا انقالب كرديد؟– 1
 

چرا شما انقالب كرديد؟ پيش :    آقاي بني صدر لطفا به اين سوال من پاسخ دهيد
براي  از انقالب، وضعيت اقتصادي مردم مناسب تر بود يا اكنون؟ پيش از انقالب،

آمار فحشا  ش از انقالب،جوانان آينده درخشان تري قابل ترسيم بود يا اكنون؟ پي
وضعيت كشور در بعد جهاني  ،در كشور پايين تر بود يا اكنون؟ پيش از انقالب

مناسب تر بود يا اكنون؟ پيش از انقالب، مردم معتقدتر به اسالم بودند يا اكنون؟ 
  چرا شما انقالب كرديد؟

 
  :در پاسخ به اين پرسشها كه بيانگر داوري پرسشگر نيز هست، عرض مي كنم

چرا اين انقالب را كرده اند؟ زيرا در نظام .   انقالب را مردم ايران كرده اند- 1
اگر آن زمان . اجتماعي ايران آن روز، نيروهاي محركه، محل عمل نمي يافتند

در غرب و بسا بخشهاي ديگري از جهان، جوانان نگران آينده خود نبودند، 
 جاي جهان نگران آينده بخالف تصور پرسش كننده، امروز جوانان در همه

در آن سالها، جوانان ايران آينده درخشان را نمي ديدند، . خويش هستند
نگران حال و آينده خود بودند و به اين نتيجه رسيدند كه مي توانند  با از ميان 
برداشتن سلطنت استبدادي، نظام اجتماعي را باز كنند و نيروهاي محركه را در 

  .د كنندرشد خود بكار گيرند و رش
.  قياسي كه بر پايه اش پرسش كننده داوري كرده است، قياس صوري است– 2

هر دو استبدادي و . چرا كه ماهيت رژيم كنوني و ماهيت رژيم شاه، يكي است
هردو وابسته به . هر دو، مخرب نيروهاي محركه هستند.  هر دو ضد رشد هستند

جمعيت آن روز : ستنددرآمد نفت و متصدي اقتصاد وابسته و مصرف محور ه
 ميليارد دالر كه به پول امروز، 27 ميليون تن بود و واردات ايران 36ايران 
  ميليون تن 70و امروز، جمعيت ايران بيشتر از .  ميليارد دالر مي شود80حدود 

 ۴۵آن روز، بودجه دولت .  ميليون دالر است80است و واردات كشور، حدود 
و امروز، .  ميليارد دالر مي شود130امروز، حدود ميليارد دالر بود كه به پول 

 است به  ميليارد تومان696هزار و 282بودجه دولت و شركتهاي دولتي
بديهي است بخش بزرگي از آن .  است  ميليارد دالر۵/296 توماني 9۵0دالري

آن روز، بودجه دولت در درآمد نفت و قرضه از نظام بانكي و . رقم سازي است
ي خالصه بود، امروز نيز دو سوم بودجه از نفت است و يك قرضه هاي خارج

  . رژيم شاه ساواك داشت و رژيم كنوني واواك دارد... و! سوم آن كسر
قياس صوري خواه بكار برنده .     مقايسه بد و بدتر نيز مقايسه اي صوري است

. آن واقف باشد خواه نه ،كاربردي جز در  ساختن دروغ به قصد فريب ندارد
يسه بد و بدتر فريب است زيرا عقل  بكار برنده را از اين واقعيت غافل مي مقا

پس از خود نپرسيد اگر رژيم . كند كه بد بضرورت بدتر و بدتر بدترين مي شود
زيرا ادامه بد، بدتر و ادامه . شاه ادامه مي يافت وضعيت به اين بدي نمي شد

  .بدتر، بدترين است
شما چرا دوران : از پرسش كننده محترم بپرسم     اينك نوبت اين جانب است 

كه (مرجع انقالب ايران را از ياد برده ايد؟ هرگاه دو استبداد شاه و مالتاريا 
را با دوران مرجع )  مالي سپرده است و مي سپارد–جاي به مافياهاي نظامي 

انقالب مقايسه مي كرديد، آنهم نه مقايسه صوري كه مقايسه واقعي،  مي دانستيد 
كه چرا مردم ايران انقالب كردند و چون مي دانستيد چرا مردم ايران انقالب 
. كردند، خود را مسئول ادامه تجربه انقالب تا رساندن آن به نتيحه مي يافتيد

در سالهاي . در آن بهار آزادي، ايرانيان شاداب، پر اميد و پراز اعتماد بودند
 كه اقتصاد ايران را توليد محور  برنامه اي اقتصادي به اجرا گذاشته شد58-59

توزيع درآمدها برابرتر شدند و براي نخستين بار، در تاريخ ايران، : مي گرداند
دست كم از دوران قاجار  تا امروز، متوسط درآمد خانوارها در شهرها و 

ميليارد دالر در سال  ٣۵بودجه به . روستاها، از متوسط هزينه آنها بيشتر شد
 10 دالر در سال دوم كاهش يافت  و ارزش واردات به حدود  ميليارد33اول و 

ميليارد دالر تقليل جست و بهره بانكي فعاليتهاي توليدي و ساختن و خريدن 
بانكها ملي شدند  و در خدمت توليد داخلي، تجديد سازمان . مسكن صفر شد

  ميليون بشكه در روز كاهش يافت و بهاي2/1يافتند و ميزان صادرات نفت تا 
صادرات .  دالر شد44 و به قيمت بازار آزاد 34هر بشكه نفت به قيمت رسمي 

ميليون بشكه و بهاي هر  ۵نفت در سالي پيش از پيروزي انقالب، نزديك به 
  .  دالر بود۵/12بشكه نفت، حدود 
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     راستگو ديفر
   استرانيا مردم انقالبي صدا نيا

  
 و ويرادي سلطنت نظام و مردم انيمي ريدرگ ماهها از بعد 1357 بهمن 22 روز شيب سالي س

ي شاهنشاه نظام و شد روزيپ رانيا مردم انقالب بيترت نيبد و افتاد مردم بدست زين ونيزيتلو
 كرد اعالم رانيا ويراد روز همان ظهر از بعد 6 ساعت .ديگرد منقرض سال پانصد هزار دو از پس

 حقي صدا  بود؟ چه رانيا مردم انقالبي صدا اما  "  استرانيا مردم انقالبي صدا نيا "
 گذشته سال صدي ط در انيرانيا رايز بودي اجتماع عدالت وي آزاد استقالل، رانيا مردم طلبانه

 آنان و اند زدهي همگان مبارزه به دست خود تيحاكمي برقرار وي آزاد كسبي برا بار سه
 استي كتاتوريد و استبداد مقابل در ممكن و معتبر نهيگز تنها ،يآزاد و استقالل دانندي مي بخوب

 وي دمكراسي برقرار جهت در است سال صد از شيب رانيا مردم كه است طرخا نيبد قاًيدق و
     .داد خواهند ادامه مبارزه به آن حصول تا مطمئناً و كنندي م تالش شيخو تيحاكم

صفحه 16در

  جهانگير گلزار
  انقالب ايران و راه حل خروج از بحران كنوني

  
  . سال از انقالب مردم ايران در براندازي سيستم حكومت سلطنتي  مي گذرد 30

، انساندوستي و مقاومت در مقابل يكي روف شد توانست با معرفت گلوله معانقالبي كه به انقالب گل بر
 انقالب ايران از بعد از.  در ايران و منطقه و جهان بگذارداز بزرگترين استبدادهاي قرن تغيير اساسي

 و دادن شعار و ابراز به صحنه و نه صرفا نماينده احزاب تمام اقشار مردم در سطح  جهان آمدن
دوران جنگ چريكي و . وق تا بر اندازي مستبد  مرسوم شددفاع از حقخواسته هاي عمومي و 

به قول يك خبرنگار آلماني او با  .ندازي خشونت به سر آمدااستفاده از اسلحه و خشونت براي بر
دن عكس معروف آم. هاي هواپيما به آغوش ماليان رفتروشنفكران به ايران آمد و از روي پله 

                        .  ماليان او را در ميان گرفته اند كه چگونه ديده اند خميني  به ايران را بسياري
 15ه                                  در صفح

 
 و گفتگوهاي محرمانه؟  »شفافيت«
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  اما انقالب همواره يك پديده - 3
انقالب در ايران روي . جهاني است

اني، داد زيرا در ايران بود كه نظام جه
بيشتر از نقاط ديگر، انحطاط و انحالل 

دو ابر : خويش را نمايان مي كرد
قدرت، دوران انبساط خويش را به 
پايان مي بردند و وارد دوران انقباض 

انقالب ايران آغاز . خود مي شدند
اتحاد : انحالل دو ابر قدرت شد

شوروي منحل شد و امريكا نيز بمثابه 
 از اين .ابرقدرت در حال انحالل است

نظر، با مقايسه صوري بعد از انقالب با 
در . پيش از آن، نبايد خود را فريفت

حال حاضر، ايران موقعيتي را در 
منطقه يافته است كه از دوران صفوي 

هرگاه . تا امروز، هيچگاه نيافته بود
مردم ايران ارزيابي اين جانب را 
پذيرفته بودند و مانع از كودتاي 

،  ايران در   مي شدند60خرداد 
بهترين موقعيت بدترين رژيم را به 

امروز نيز، هيچ كاري . خود نمي ديد
مهمتر از جانشين كردن اين رژيم با 
دولتي حقوقمند و مردم ساالر و باز و 
تحول پذير كردن نظام اجتماعي 

چرا كه اگر دولتهاي حقوقمدار .  نيست
از ملتهاي داراي نظامهاي اجتماعي باز  

(= نند، خالء را قدرت نمايندگي نك
  . بس ويرانگر پر خواهد كرد) زور

  اما تدارك كنندگان انقالب چه - 4
پرسش : كسان و گروههائي بودند؟

كننده محترم هرگاه اين پرسش را از 
خود مي كرد، نخست به سراغ شاه و 

زيرا بيشترين سهم را . رژيم او مي رفت
. در تدارك انقالب، رژيم شاه داشت

  و عامل32 مرداد 28دتاي فرآورده كو
قدرتهاي امريكا و انگليس در ايران 

به اين دو قدرت و به رقيب آنها، . بود
، به تناسب قواي دو »اتحاد شوروي«

طرف، از ثروتهاي ملي ايران سهم مي 
به يادها مي آورم  كه غير از . داد

قراردادهاي اقتصادي زيانمند، 
» اتحاد شوروي« با  1921قراردادهاي 

راردادهاي محرمانه با امريكا را، اين و ق
جانب، در مقام سرپرست وزارت امور 

  . خارجه لغوكردم
     خفقان سياسي و فساد گسترده 
اقتصادي بدان حد شد كه شاه خود را 

ما ديگر پولهاي «ناگزير ديد بگويد 
و بيابان كردن » نفت را آتش نمي زنيم

و » انقالب سفيد«ايران  و شكست 
رستاخيز و دستور تشكيل حزب 

كه » تدوين ايدئولوژي شاهنشاهي«
هرگز تدوين نشد و شكست ايدئولوژيها 
كه نخست در ايران عيان شد، مهاجرت 
جوانان از روستاها و شهرهاي كوچك 

، عوامل انقالب ...به شهرهاي بزرگ و
جواناني كه از روستاها و .  بودند

شهرهاي كوچك هجرت گزيده و در 
م مي شدند و به شهرهاي بزرگ متراك

دنبال پيوند اجتماعي و انديشه 
راهنمائي بودند كه تاريكي را از برابر 
ديدشان براند و چشم انداز روشني را 

  .بر آن بگشايد، به جنبش در آمدند
نقش آقاي خميني در نفي كردن      

اسالم تسليم و فعل پذير، عصيان او بر 
سنتي كه روحانيت برآن بود هرچند 

اسالم مقدم  «اما. اكافي بودمثبت ولي ن
 خرداد 15كه او شعار كرد، در » است
، اثرات منفي خويش را آشكار 1342
 در سالهاي پيش از انقالب، .ساخت

ايدئولوژي هائي كه بنا را بر اين يا آن 
تقدم گذاشته بودند، شكست خورده 

رساندن ايران «مرام رژيم شاه : بودند
 »به دروازه تمدن بزرگ ولو به زور

» تقدم به نوگرداني است«مرام . بود 
»  اسالم سنتي«شاه توجيه گر سركوب 

خميني، از » اسالم مقدم است«. شد
محتوائي كه حقوق انسان و حقوق 
ملي، يعني استقالل و آزادي و رشد بر 

سركوب .  ميزان عدالت، تهي بود
هواداران ايدئولوژي ماركسيستي كه 

عدالت اجتماعي مقدم است را شعار 
 رده بودند و  سركوب جبهه ملي كهك
را شعار كرده » آزادي مقدم است«

» تقدم«بود، از سوئي و ناسازگاري اين 
ها با يكديگر، مخالفان را پراكنده مي 

تجدد و » ايدئولوژي«  شكست .كردند
ناتواني مرامهاي بنا گرفته بر اين يا آن 
تقدم، پيشنهاد بيان آزادي، در 

ل و رشد بر برگيرنده آزادي و استقال
ميزان عدالت اجتماعي را، ضرور مي 

اين بيان از عوامل انقالب ايران .  نمود
شد و امروز، به كار جهاني مي آيد كه 
.  در بحران همه جانبه فرو رفته است

بحران اقتصادي جهان گير كنوني،  
بحراني در عين حال سياسي است، از 
جمله به اين دليل كه رهبران سياسي 

 هشدار  اقتصادشناسان، جهان، برغم
بحران را نديدند، سالي پيش در داوس 
گرد آمدند و از اقتصاد جهاني در 

بنا بر (پيشرفت دم زدند و امسال 
، همان ) فوريه1گزارش بي بي سي  

اقتصاد را در بحران يافتند و راه حلي 
اين بحران  همچنين . براي آن نجستند

اجتماعي است، از جمله بدين خاطر 
 هاي جوان را در همه جا، كه نسل

بخاطر حال و آينده خود،  مضطرب 
  . ساخته اند

    و نيز فرهنگي است، از جمله بخاطر 
آنكه بيان هاي قدرت براي مسئله هايي 
كه ساخته و برهم افزوده مي شوند، 
راه حل نمي يابند و ضد فرهنگ 

دامن مي گسترد و فضا را مي  قدرت
خشونت در فضاي بسته اي كه از . بندد

انباشته مي شود، بيان آزادي به انديشه 
ها را نمي جويد چه رسد به راهنما 

دراين  جهان در بحران كه .  گشتن آن
وجدان اخالقي همه چيز را، با 
واحدهاي اندازه گيري كه قدرت 

است مي سنجد و داوري مي كند،  
. بيش از پيش به بيان آزادي نياز است

شود هر انسان دانا و منصفي برآن 
تدابير بكار گرفته شده براي فائق 
آمدن بر بحران اقتصادي را در دوران 
مرجع انقالب، با تدابيري مقايسه كند 
كه امروز در غرب سنجيده و بكار 
گرفته مي شوند،  تصديق مي كند كه 
تدابير بكار گرفته شده امروز، يكچند از 
. آن تدابير است و نه همه آن تدابير

نجان نمي خواهند چرا؟ زيرا تدبير س
. دست به تركيب سرمايه داري بزنند

تازه تدابير آن دوران بخشي از 
تدابيري بودند كه به قصد از ميان 
برداشتن ستون پايه هاي استبداد 
تاريخي ايران سنجيده و تا حد مقدور 

  . به اجرا گذاشته شدند
      نا كامل آن بيان آزادي، از زبان 

و، خطاب آقاي خميني، در نفل لوشات
بدان بيان كمبود . به جهانيان اظهار شد

جنبش جبران شد و جنبش بيش از 
مقايسه واقعي و نه . پيش همگاني گشت

 15صوري، نقش آقاي خميني در 
 با نقش او در انقالب ايران، 42خرداد 

به پرسش كننده و همه ايرانيان مسلم 
بيان » اسالم مقدم است«مي كند، 

رنوشتي جز قدرتي ميان تهي بود و س
اسالم بيانگر آزادي . شكست نمي يافت

و استقالل و حقوق انسان و رشد بر 
ميزان عدالت و گشاينده فضاي معنوي، 
پيروزي گل بر گلوله  را در انقالبي 
ممكن كرد كه تمامي مردم ايران در 

مقايسه واقعي . آن شركت جسته بودند
ديگري ميان اسالم بمثابه بيان آزادي با 

يت فقيه، مسلم مي كند كه اسالم وال
اين اسالم نيز بيان قدرتي ميان تهي 

  .است كه توجيه گر زورمداري است

      بدين قرار، بازگرداندن اسالم از 
بيان قدرت به بيان آزادي، آن انقالب 
بزرگي است كه به يمن انقالب ايران، 
آغاز شد و اميد كه تحققش ايران را از 

ه و فساد استقرار مردم ساالري پيشرفت
  .ناپذيري برخوردار كند

      تمايلهاي سياسي گوناگون، ولو با 
طرزفكرهائي كه براساس  تقدم دادن 
اصلي بر اصلي ديگر بنا مي گرفت، در 
صحنه بودند، اما با ارائه اين و آن راه 
رشد و نيز باسازگار شدن با  اصول 
راهنماي انقالب ايران، نقش قابل 

يران پيدا مالحظه اي در انقالب ا
در حقيقت، تمامي گروهها با  . كردند

باوري مبارزه موفق كردند كه تسليم و 
فعل پذيري را رويه زندگي انسان 

  .ايراني كرده بود
      داوري پرسش كننده و پرسشهاي 
او  بيان كننده اين امرند كه متاسفانه، 
حاصل مطالعه مداوم اين جانب و 

ب تا ديگران را در باره پيش از انقال
روز پيروزي و از آن تا امروز را 

به وي خاطر نشان مي . نخوانده است
كنم، بعنوان تجربه گر، جريان انقالب 
را روز به روز، تشريح كرده ام تا اين 
انقالب به سرنوشت انقالب هاي پيشين 
گرفتار نشود و پي گرفتن تجربه تا 
تحقق هدفهاي انقالب براي نسل 

انقالب ميسر انقالب و نسلهاي بعد از 
بر او و بر همه ايرانيان است  . گردد

كه به كارهاي انجام يافته، مراجعه و 
آنها را براي درس گرفتن از تجربه، 

اگر نمي خواهند انقالب . مطالعه كنند
تجربه در نيمه رها شده اي بگردد و 
دائم متذكر باشند كه آن نهاني كه 
آشكار شد، در ايران بود، از غرب و يا 

به يمن . به ايران وارد نشدشرق، 
انقالب بود كه ايرانيان نقش دين بمثابه 

به يمن . بيان قدرت را تجربه كردند
انقالب بود كه مردم ايران بيانهاي 
. قدرت وارداتي را نيز تجربه كردند

بدون آن انقالب ممكن نبود در چنين 
فاصله زماني، ايرانيان بتوانند تحولي را 

ند، كه در ديدگاه خود قرار ده
فرهنگ ايران را از ضد فرهنگ قدرت 
و آنان را از ابتالء به اطاعت از قدرت 

هرگاه  از ابتالء سالمت . رها مي كند
جويند، مي توانند آماده آن شوند كه 
نخستين ملتي بگردند كه بيان آزادي 
را در باز و تحول پذير كردن نظام 

  .اجتماعي خود بكار مي برند
  

اقتصادي مبارزه : پرسش دوم* 
منفي با رژيم ممكن است يانه؟ 

  اگر آري چگونه؟ 
   

   در ايران، مبارزه اقتصادي سابقه اي 
اين مبارزه در تحريم . دراز دارد

مصرف فرآورده اي يا فرآورده هائي 
هرگاه بتوان . خالصه مي شده است

مبارزه «فرار از دادن ماليات را هم 
» مبارزه«نام داد،  اين » منفي اقتصادي

اما در حال . ك سنت ديرين استي
زيرا به قول . حاضر بكاري نمي آيد

سرپرست سازمان برنامه در حكومت 
هاشمي رفسنجاني، اين دولت است 

تحريم .  كه به ملت ماليات مي دهد
چرا كه . كاالها نيز كار ساز نيست

كاالي مورد نياز را مردمي كه زير خط 
فقر هستند و نيز قشرهاي ميانه نمي 

فرآورده هائي كه . د تحريم كنندتوانن
قشر صاحب امتياز مصرف مي كند را 
مردم كم درآمد نمي توانند خريداري 

پس آيا تحريم اقتصادي ممكن . كنند
  :نيست؟ چرا

    نخست يادآور مي شوم كه اين 
پرسش مهم است بدين خاطر كه 
فرصت مي دهد به جامعه ملي خاطر 
نشان شود كه در حاصل وابستگي 

دي خود به دولت و دولت به اقتصا
. نفت و اقتصاد مسلط، نيك تأمل كند

اين تأمل به او خواهد فهماند كه تسليم 
جبر اين وابستگي ماندن، موجب 
تشديد آن مي شود و تا زماني كه 
ثروتهاي ملي ايران به فروش رسند، 
.  وابستگي و تشديد آن ادامه مي يابند

پس از آن،  ايرانيان به حال خود رها 
آن روز، افسوس خوردن . خواهند شد

كه چرا موقعيت را نيك درك نكرديم 
و توانائي هاي خود را بكار نگرفتيم و 
استقالل و آزادي نجستيم، البته سودي 

  .نخواهد داشت
     تحريمي كه ممكن است و بي 
درنگ مي بايد  به عمل درآورد، 
ارزش اول را به استقالل و آزادي 

رهيز از زورگفتن خود نهادن و از راه پ
استقالل و (و زور شنيدن، اختيار خود 

نفي واليت فقيه و هر واليت ديگري 
را باز يافتن ) كه انسان را آلت بگرداند

وجدان به اين امر كه انسان با . است
كرامت و حقوقمند، انساني است كه 
خود خويشتن را رهبري مي كند و در 
گزينش انديشه راهنما و روش زندگي 

اد است، وقتي با تحريم واليت خود آز
فقيه و دولت تابع آن، همراه مي شود، 
فشار غير قابل مقاومتي را به استبداديان 

اين تحريم، در عين . وارد مي كند
حال كارآمد ترين تحريم اقتصادي 

  است، زيرا، 
 انسان ايراني پي مي برد كه وقتي – 1

ندارد ) اختيار خود را داشتن(استقالل 
مافياها . ت، اقتصاد نيز نداردو آزاد نيس

ثروت ملي او را به بهاي ناچيز مي 
فروشند و از فروش آن، ناچيزي به 
. اكثريت بزرگ جامعه بيش نمي رسد

تا وقتي اين انسان نداند بدون استقالل 
و آزادي، اختيار نان خود را ندارد،  

و . وضعيت بد اقتصادي بدتر  مي شود
  .بدتر بدترين مي گردد

هاي مختلف جامعه مي بايد به  قشر– 2
: اتحاد، حقوق خويش را مطالبه كنند

كارگران و معلمان و كارمندان، هرگاه 
به اتفاق، حقوق خويش را مطالبه كنند، 
هم دولت مافياها را ناگزير مي كنند 

در . توزيع درآمدها را عادالنه كند
نتيجه، از خورد و برد مافياها كاسته مي 

رصت مي يابد اثر شود و انسان ايراني ف
استقالل و آزادي را در زندگي 

! هشدار. اقتصادي خود تجربه كند
جامعه اي كه، : اقتصاد داني مي گويد

 باشد، 30 به 1در آن، اختالف درآمد 
در جامعه امروز . از ميان مي رود

 به 1ايران، اين اختالف بسيار بيشتر از 
  . است30

 تحريم واليت فقيه از سوي همه – 3
 و اهميت بايسته را به بيان آزادي مردم

بمثابه انديشه راهنما دادن، انزواي 
رژيم را كامل و ستون پايه هاي قدرت 

را سست و تغيير رابطه ملت با دولت را  
اين تحريم . ناگزير خواهد كرد

كارآمد ترين تحريم اقتصادي نيز 
هست، زيرا ملت را بر دولت چيره مي 

ي براي مثال، تحريم همگان. كند
انتخابات قالبي رژيم، تحريم 
اجتماعاتي كه رژيم ترتيب مي دهد، 
تحريم ديني رژيم، بخصوص از راه 
ناگزير كردن روحانيان به موضع 
گيري، شركت در نقد رسانه هاي 
گروهي رژيم، از راه انتقال نقدها به 

يكديگر كه هم سبب ارتقاي معرفت 
جمعي مي شود و هم  آن را سالحي  

 رژيم مي كند، تحريم برضد تبليغات
واليت فقيه در دانشگاهها و حوزه هاي 
ديني به ترتيبي كه در عمل، مراكز 
علمي و ديني استقالل بجويند، در 
جامعه چنان تغييري را بوجود مي 
آورد كه قدرت خيانت و جنايت و 
فسادگستر را از وسيله كردن اقتصاد 
براي مهار جامعه و نگاه داشتن ايرانيان 

  . ت برده، ناتوان مي كنددر موقعي
     ايرانيان مي بايد توانائي هاي خود 
را به يادآورند، يأس را با اميد و فعل 
پذيري را با فعاليت و القيدي را با 
مسئوليت پذيري جانشين كنند و به اين 
كارها كه انجامشان در توان آنها است، 

  .قيام كنند
  

سلطنت طلبان : پرسش سوم* 
لهاي نفت را شاه پو: مي گويند

صرف ايجاد صنايع مادر مي 
كرد، نظر شما در اين باره 

  چيست؟  
    

هرگاه در ايران تأسيس » صنايع مادر  «
شده بودند، تأسيسات ذره بيني نبودند 

اگر شاه پولهاي نفت . كه به چشم نيايند
را صرف اينگونه صنايع مي كرد،  هم 
اكنون در ايران وجود داشتند و 

 مي توانست برود و پرسش كننده نيز
در دوران شاه، ذوب آهن . آنها را ببيند

اصفهان را روسها، بنا بر قراردادي با 
اين تنها صنعت .  رژيم شاه، ساختند

مادر است كه در دوره شاه ساخته شد 
و بهنگام سقوط آن رژيم، هنوز كامل 

در سالهاي اول انقالب نيز، . نشده بود
 در رژيم كنوني، كه پا. زيان مي داد

جاپاي رژيم شاه مي گذارد، بر شمار 
كارخانه ذوب آهن افزوده و ميزان 

  . توليد آهن را باال برده است
فرض :       به صورت نبايد بسنده كرد

كنيم شاه بيشتر از يك صنعت مادر، 
ايجاد مي كرد آيا ايجاد صنعت مادر 

زيرا وقتي مي گوئيم . كافي بود؟ نه
،پدرها و صنايع مادر، پس اين مادرها 

يعني صنايع مادر . فرزندها مي خواهند
. در يك مجموعه صنايع مادر مي شوند

هرگاه پدرها و فرزندها در ايران 
وجود نداشته باشند، اينگونه صنايع با 
اقتصادي مجموعه مي سازند كه 
فرآورده هايشان، بهنگام بكار رفتن، نياز 
.  به فرآورده هاي صنايع مادر دارند

مصرف محور است و سود وقتي اقتصاد 
حاصل از وارد كردن كاالها و خدمات 
بيشتر و خطر بكار انداختن سرمايه در 
وارد كردن آنها، ناچيز است، مونتاژ 

از اين رو، . سود آورترين كار مي شود
در آن رژيم و اين رژيم، مونتاژ ها 

بخش عمده . برهم افزوده شدند
فرآورده هاي ذوب آهن ها در 

مي رود كه بنوبه خود، ساختمان بكار 
اين .نياز به واردات را افزايش مي دهد

واقعيت كه اقتصاد ايران وابسته به 
واردات است، به فرياد هشدار مي دهد 
كه اقتصاد مصرف محور، در موقعيت 
زير سلطه، به يك مجموعه خودكفا و 

هزينه . رشد ياب بدل نمي شود
نگاهداري صنعت وابسته بر بهاي 

ي اساسي افزوده مي واردات كاالها
شاهد و دليل، بودجه شركتهاي . شود

اين بودجه بدين خاطر . دولتي است
همواره كسر ندارد كه دولت آن را 

بدين خاطر كسر دارد . تصدي مي كند
كه بخشي از مجموعه اقتصادي است 
كه در خارج از ايران واقع است و 

  هزينه نگاهداري بخشي كه در ايران 
  3در صفحه 
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ان به زمان سنگين تر مي است، زم
سنگين تر مي شود هم به دليل . شود

مديريت مافيائي آن و هم به دليل 
استهالك و هم به دليل افزايش بهاي 
فرآورده ها و خدماتي كه بايد وارد 
كرد و هم به دليل افزايش ميزان 
بيكاري كه موجب سنگين شدن 

  ...هم به دليل. بارتكفل مي شود
  

 و صورت: پرسش چهارم* 
  :واقعيت در اقتصاد

  
هرگاه مبادله نخواهد از :    فرموده ايد

  :تقابل قوا، پيروي كند
 ميبايد فرآورده ها وخدمتهاي - الف

پس ازخواندن . فراوان در اختيار باشند
مقاله شما، من اين نكته را با 

نظر . پروفسورهاي خود، در ميان گذاشتم
آنها اين است كه همچين بازاري وجود 

من مثال سوپر ماركتهائي مثل . دارد
 در امريكا و جنگ "تارگت"و"وال مارت"

تبليغاتي آنها براي جلب مشتري را آوردم 
و آنها باز قبول نكرده، ميگويند بخاطر 
اينكه رقابت تبليغاتي وجود دارد، پس 
بازار، بازار رقابت كامل است وگرنه تبليغ 

  .براي جلب مشتري بي معنا بود
استادان، پرسش كننده    بنا بر پرسش، 

كه دانشجوي رشته اقتصاد است، به او 
چون رقابت وجود دارد و : گفته اند

فروشنده براي فروش كاال تبليغ مي 
كند، پس وفور كاال وجود دارد و 
چون وفور كاال وجود دارد، پس 

بنا بر صورت، قول . رقابت كامل است
اما بنا بر . استادان راست مي نمايد

يرا رقابت ميان ز.  واقعيت نه
فروشندگان  و تبليغ بخاطر برانگيختن 
مشتريان به خريد، بهيچ رو دليل 

  :فراواني كاال نيست
تبليغ، دليل فراواني كاال يا خدمت  ●

 كه حالتي براي نيست به اين دليل
فروش تنها يك پرده نقاشي نيز تبليغ 

  .مي شود
تبليغ دليل فراواني نيست، بخاطر ●

خدمت هائي تبليغ اين كه كاالها يا 
مي شوند كه مشتري هاي داراي 

  .قدرت خريد را جذب كنند
 تبليغ دليل فراواني و وجود رقابت ●

نيست، به اين دليل كه يك كاال، به 
شكلهاي مختلف و نامهاي مختلف تبليغ 
مي شود  براي اين كه بيشترين مشتري 

  .ها را جلب كند
 تبليغ دليل فراواني نيست به اين ●

 هدف اصلي از تبليغ يك كاال دليل كه
يا يك خدمت، نه تبليغ فراواني آن، 

اين تبليغ . كه بسا تبليغ ندرت آن است
است كه مشتريها را به خود جلب مي 

  .كند
 تبليغ دليل فراواني و نيز رقابت ●

چرا كه تبليغ سالح فروشنده .  نيست
هدفش . است در رابطه قوا با مشتري
يد كاالي اينست كه او را مايل به خر

حتي وقتي تبليغ كم و . خود كند
كيفيت كاال و يا خدمت را، بي كم و 
كاست، شرح و بسط مي دهد، قصدش 
هرچه بيشتر كردن ميل مشتري به 
خريد و در نتيجه، رساندن سود خود 

چنانكه هزينه تبليغ . به حد اكثر است
  . را هم فروشنده از مشتري مي گيرد

 كامل  يكي از شرطهاي بازار رقابت●
اين بود كه عرضه كنندگان و تقاضا 

تبليغ خود مي . كنندگان پر شمار باشند
  .گويد اين شرط  حاصل نيست

     پرسش اين فرصت را در اختيار مي 
گذارد كه به پرسش كننده و يا 
خوانندگاني كه به علم اقتصادكمتر 
واردند،  خاطر نشان شود كه در 
اقتصاد، صورت كاربرد بيشتري در 

ب، يعني غافل كردن آدمي از فري
بحران اقتصادي كنوني .  واقعيت دارد

به انسان امروز مي بايد بياموزد كه 
نبايد بگذارد در اقتصاد و سياست و 
دين و هنر و دانش و فن، منطق 

صوري، صورت را به جاي واقعيت 
  . بنشاند و او را در غفلت نگاه دارد

  
چرا اجتماع در : پرسش پنجم*

تن راه حل ناتوان داوس از ياف
  :شد؟

  
!      پرسش مهمي است و غفلت را ببين

برنامه اجتماع در داوس اين بود كه به 
» طراحي دنياي بعد از بحران«

اما از بحث در باره بحران . بپردازد
راه حلي براي ! نتوانست بيرون برود
سياستمداران و . بحران نيز نجست

اقتصاددانان با هم شدند وراه حلي 
چرا؟ زيرا از اين واقعيت . نجستند

غافلند كه در محدوده سامانه اقتصاديي 
كه مسئله مي سازد،  راه حل براي 

اين باور كه . مسئله پيدا نمي شود
سامانه خود مسائلي را كه مي سازد، 
حل مي كند را، سرمايه داري از روز 
. اول پيدايش خود القاء كرده است
ه همواره مسئله ساخته و مسئله بر مسئل

افزوده است، اما در باور خدمتگزاران 
بنا بر .  خود، خللي پديد نيامده است

رشد ياب، در ) سيستم(صورت، سامانه 
جريان رشد، الجرم مسائلي بوجود مي 

آورد، بحران هائي را بر مي انگيزد اما  
در جريان رشد علمي و فني و تحول 
سامانه، مسئله ها  و بحرانها حل مي 

  . شوند
به عقل راست  » باور«ت اين      صور

. مي نمايد اما واقعيت آن دروغ است
  دروغ است زيرا 

كامل بود و ) سيستم( هرگاه سامانه – 1
اسباب زيندگي، همه را، در خود 
داشت،  موجود كاملي بود و حيات 
پايدارش، بدون ساختن مسئله و 

مسئله و بحران، . بحران، ادامه مي يافت
هر : ه استاقوي دليل بر نقص سامان

اندازه سامانه ناقص تر، مسئله  و بحران 
  . سازتر

 هرگاه سامانه كامل بود، مي – 2
توليد مي . ساخت بي آنكه ويران كند

كرد بي آنكه در خود و  خارج از 
بدين . خود، ويراني بر ويراني بيفزايد

قرار، نسبت توليد به مصرف، يا ساختن 
به ويران كردن، اندازه نقص يا كمال 

از .  سامانه را به دست مي دهديك
زماني كه ميزان ويران كردن از ميزان 
ساختن پيشي مي گيرد، سامانه بيش از 
آن ناقص است كه اجازه ادامه فعاليت 

هرگاه در فروكاستن انسان . داشته باشد
و تخريب محيط » نيروي كار«در 

زيست و تخريب منابع موجود در 
طبيعت و بزرگ شدن نسبت فرآورده 

 و خدمات ويرانگر به كاالها و ها
خدمات برآورنده نيازهاي واقعي و 
پيشخور كردن روز افزون و نگاه 
داشتن انسان و نيروهاي محركه ديگر 
در فعاليت تخريبي، حتي در آينده اي 
كه زمان به زمان دراز مدت تر مي 
شود،  تأمل شود، توجه مي شود كه 
سامانه سرمايه داري بيش از آنچه تصور 

بيش از اندازه ناقص . د، ناقص استشو
است زيرا محور آن قدرت و روش آن 

  :تخريب است
  يك سامانه از عناصر واقعي تشكيل - 3

سامانه سرمايه داري،  قلمرو . مي شود
بخش . مجاز را گسترش مي دهد

بزرگي از نيروهاي محركه را در قلمرو 
بورس بازي و . مجاز بكار مي گيرد

مجاز را تشكيل سوداگري تنها قلمرو 
نمي دهند، نيازهاي مجازي و ويرانگر 

هنوز . نيز قلمرو مجاز ديگري است
مجازي كه سودآوري بيرون از اندازه 

 كه بحران مسكن را پديد –و پايدار 

آورد و به بخشهاي ديگر اقتصاد دامن 
فردگرائي .  قلمرو سومي است–گسترد 

افراطي و فرد را در دنياي ذهني 
قلمرو چهارمي است سرگردان كردن، 

  ...و
بدين قرار، نسبت عناصر واقعي به      

عناصر مجازي در يك سامانه، هم 
گوياي نقص آن و هم گوياي نقش 

  :قدرت در سامانه است
  غير از اين كه محور نظام سرمايه - 4

داري، سرمايه بمثابه قدرت است و 
هدف آن رساندن سود به حداكثر 

اقتصادي است، نقش زور در فعاليتهاي 
 فعاليتهاي غير مجاز نظير توليد و –

تجارت مواد مخدر و بخصوص رانت 
 روز به روز –خواري و انواع قاچاق ها 

هرگاه نسبت فعاليتهاي . بيشتر مي شود
اقتصادي را كه هدفشان برآوردن 
نيازهاي واقعي هستند، به فعاليتهاي 
اقتصادي ويران گر بسنجيم، برآورد 

نقص سامانه روشن و دقيق تري از 
   4 به 1 و بسا 3 به 1: بدست مي آوريم

  بديهي است سامانه اي كه محور - ۵
آن قدرت است و به زور، بطور روز 
افزون، نقش مي دهد، تضاد بر تضاد 

تضاد فعاليتهاي اقتصادي با : مي افزايد
محيط زيست، تضادهاي اجتماعي ناشي 
از نابرابريها كه همچنان بر آنها افزوده 

ند، تضاد سرزمينهاي ثروتمند با مي شو
سرزمينهاي فقير، تضاد شاغل با بي شغل 
و تضادهاي ناشي از تبعيضهاي 

  .گوناگون
بدين قرار، سامانه كامل سامانه ايست  

كه در درون گرفتار تضاد نيست و در 
 طبيعي، تضادها را –محيط اجتماعي 

هرگاه اين سامانه را توحيد . نمي سازد
نه ناقص تضاد ساز مي ساز بخوانيم، ساما

هر اندازه تضادها كه مي سازد  . شود
بيشتر، سامانه قدرت محورتر و ناقص 
ترمي شود و مسئله بر مسئله و بحران بر 

  .بحران مي افزايد
 سامانه ناقص وابستگيش به بيرون از – 6

به سامانه . خود روز افزون مي شود
  :سرمايه داري بنگريد

يعت و  غير از استثمار انسان و طب
تخريب منابع طبيعت و نيروهاي 
محركه، هر بار كه با بحران روبرو مي 
شود، قربانيانش، يعني مردم زحمتكش 
مي بايد، جور كشند و از غذاي خود 
بكاهند و سرمايه بكام سيري ناپذير اين 

در حال حاضر، دولتها از . سامانه بريزند
سرمايه دارها نمي پرسند سرمايه ها به 

د؟ مگر دود شده اند؟ كجا رفته ان
بودجه هاي عظيمي را به فرو 
خواباندن بحران، اختصاص داده اند و 
به جاي رفع نقائص سامانه كه انقالب 
خوش فرجامي است، پول در اختيار 

حتي برآن نمي . سامانه مي گذارند
شوند با يكديگر اجتماع كنند و 
مديريتي جهاني پديد آورند و سرمايه 

كه را در رشد و ديگر نيروهاي محر
  . جهانيان و عمران طبيعت بكار گيرند

بدين قرار، هراندازه وابستگي يك    
سامانه به خارج از خود بيشتر، آن 

هرگاه سامانه . سامانه ناقص تر است
قدرت محور باشد و با خارج از خود 

 زير سلطه برقرار كرده –رابطه مسلط 
باشد، ميزان وابستگيش بيشتر و اندازه 

  : و تخريبش بزرگ تر مي شوداستثمار
 در حقيقت، نقص ذاتي سامانه – 7

قدرت محور، داشتن ويژگي سلطه گر 
سامانه سرمايه داري، . يا زير سلطه است
از اين رو، پيدايش و . سلطه گر است

تنها . ادامه حياتش از استثمار است
با آلت . انسان را استثمار نمي كند

مي كردن انسان، طبيعت را نيز استثمار 
سرمايه داري كه سلطه نجويد و . كند

اندازه اين . استثمار نكند، وجود ندارد
استثمار، زمان به زمان، افزايش مي 

چنانكه سهم كار و سرمايه از . يابد
  ۵٠،  تقريبا ١٩۵٠درآمد، در سالهاي 

 بوده است و در حال حاضر ۵٠، 
  .  است70 به 30حدود 

نسان بدين قرار، هراندازه تابعيت ا     
از قدرت بيشتر، سامانه سلطه جوتر و هر 

اندازه سامانه سلطه جوتر، استثمار 
استثمار بيشتر، . انسان و طبيعت، بيشتر

بحران  ساز تر است و بحرانهايي كه 
هرگاه انسان . مي سازد شديد تر هستند

روي به مقاومت آورد، سامانه اي 
اينچنين زمان به زمان، نيازش به قدرت 

اين نياز نقص سامانه را . ودبيشتر مي ش
فزونتر و در مقام پرهيز از انحالل، 

  :توسعه طلب ترش مي گرداند
 واگذاشتن جامعه هائي كه مقاومت – 8

مي كنند و رفتن به سراغ جامعه هاي 
بدون مقاومت و واگذاشتن محيطهاي 
زيست آلوده و رفتن به محيطهاي 
زيست سالم، كار روزمره سرمايه داري 

بخصوص با  برانگيختن به اما . است
مصرف و زيادت مصرف بر توليد است 
كه سامانه سرمايه داري توسعه طلبي 

سامانه ناقص .  خود را ارضاء مي كند
است به اين دليل كه پيشخور كردن را 
همگاني مي كند و از انسانها بردگاني را 
مي سازد كه عمر خود را پيش فروش 

ن كرده اند و آينده شان از پيش متعي
سامانه اي كه نمي تواند دست .  است

كم به برابر شدن مصرف انسانها با توليد 
بسنده كند، در همان حال كه در 
بخشي از جهان فقر سياه و در بخش 
ديگري، غناي بيرون از اندازه ايجاد 
مي كند، ادامه حياتش در گرو فزوني 
دائمي مصرف آدميان است،  دائم 

ديد درپي منابع انساني و طبيعي ج
اندازه پيشخور . براي بلعيدن است

كردن و از پيش متعين كردن نقص 
سامانه و شدت نيازش به توسعه طلبي را 

اين سامانه به بيماري : گزارش مي كند
سيري ناپذيري گرفتار است و البته 

  :نابرابري بر نابرابري مي افزايد
 توزيع درآمدها كه مدام نابرابر تر – 9

ري نيست كه مي شوند، تنها نابراب
. تمامي جامعه ها بدان گرفتار هستند

نابرابري ناشي از محل يابي هاي 
سرمايه گذاريها كه در يك كشور نيز، 

و  سرزمينهاي رها » قطب هاي رشد«
شده را پديد مي آورند، نابرابري 

نابرابري ميان مردمي . ديگري است
كه زمينه كار را از دست مي دهند 

و جامعه ) بخاطر صدور مواد اوليه (
هائي كه اين زمينه را پيدا مي كنند، 

نابرابري ميان . نابرابري سومي است
اقليت سلطه گر و اكثريت زير سلطه 
كه جريان عظيم مغزها و سرمايه ها و 
ديگر نيروهاي محركه را از سرزمينهاي 
زير سلطه به سرزمينهاي مسلط سير مي 

نابرابري . دهند، نابرابري چهارمي است
 زيست بلحاظ آلودگي روز در محيط

افزون آن و نيز از رهگذر بزرگ شدن 
خطري كه زندگي بر روي زمين را 
  . تهديد مي كند، نابرابري پنجمي است

    سامانه اي كه نابرابري زا است، 
زيرا سامانه كامل نياز به . ناقص است

قدرت حاصل از  تحميل رابطه سلطه 
 زير سلطه به اكثريت بزرگ و –گر 

، كه به ضرورت نابرابري بر طبيعت
بدين قرار، . نابرابري مي افزايد، ندارد

پديد آوردن نابرابري و افزودن بر 
چند و چون آن، نقص روزافزون 

اين نقص . سامانه را گزارش مي كند
بيشتر مي شود وقتي در خود سامانه، 

  :نابرابري پديد مي آيد
 نقش عناصري كمتر و عناصر ديگري 

حران اقتصادي كنوني، ب. بيشتر مي شود
وجود نابرابري مشكل سازي را در خود 

بازار فرآورده هاي مشتق و ( سامانه  
. گزارش مي كند) بانكهاي خودكامه

بدين قرار، برهم افزون نابرابريها و 
تشديد نابرابري در سامانه، گزارشگر 

  .نقص پذيري روزفزون سامانه اند
  ادعاي ليبراليسم اينست كه - 10

بازار، توسط خود بازار و بطور رهبري 
بحران . خودجوش اعمال مي شود

كنوني و بحرانهاي پيش از آن، دروغ 
. بودن اين ادعا را آشكار كرده اند

بازار نه اعتبارهاي اعطائي بانكها را 
تنظيم كرد و نه به ساختمان سازي به 
اين تصور كه بورس زمين و بنا، 
سودهاي كالن حاصل مي كند، نظم و 

مهمتر از اين، نه مانع از . ه بخشيدقاعد
سوداگري فرآورده هاي «پيدايش 

  . شد» مشتق
     ادعاي ليبراليسم مستند به اين 
ويژگي از ويژگي هاي سامانه كامل 
است كه وجود رهبري در سامانه و 
استقالل آن و خودجوش بودن 
فعاليتهاي عناصر سامانه و تنظيم 

ه استفاد. خودجوش اين فعاليتها است
از اين ويژگي و بازار را سامانه رقابت 
كامل باوراندن، جز بكار بردن منطق 

سامانه . صوري بقصد فريب نيست
سرمايه داري قدرت محور و داراي 
نقص هاي فراواني است كه در اين 

اما آيا رهبري . پاسخ، به نگارش آمدند
سامانه در خود آنست و يا تابع رهبري 

ن قرار جباري است كه در خارج از آ
  : دارد؟  پاسخ اينست

سامانه سرمايه داري، خود بخشي از 
سامانه عمومي قدرت است وداراي 
ابعاد سياسي و اقتصادي و اجتماعي و 

رهبري كننده اين . فرهنگي ميباشد
سامانه عمومي، گروه بندي هائي از 
انسانها هستند كه در موضع مسلط قرار 

بنوبه خود، آلت قدرت و مدير . دارند
در . مانه هاي قدرت محور هستندسا

واقع، وقتي مي گويند بازار بطور 
خودجوش خود را اداره مي كند، 
جمهور مردم را كه در نظامهاي 

اجتماعي نيمه بسته زندگي مي ) سامانه(
  . كنند، را فريب مي دهند

     بدين قرار، اندازه نقص يك سامانه 
را، نبود رهبري در سامانه و وجود 

رون آن و تابع اراده رهبري در بي
. رهبري بودن سامانه، بدست مي دهد

هر اندازه رهبري بيرون از سامانه 
قدرتمدارتر، جبرحاكم بر فعاليت 
سامانه بيشتر و ويرانگري آن فزونتر 

  .    است
  بدين سان، گروه بنديهاي - ١١

اجتماعي از راه سامانه هاي اقتصادي و 
 غير اقتصادي است كه با يكديگر رابطه

وقتي سامانه ها قدرت . برقرار مي كنند
محور هستند، رابطه انسانها با يكديگر، 

اين .  رابطه آلت بازها و آلتها مي شود
همان رابطه ايست كه سامانه سرمايه 

به . داري ميان انسانها برقرار كرده است
ميزاني كه سامانه ناقص تر مي شود، 
نيازش به دو دسته انسانهاي آلت باز و 

انسان كرامت . بيشتر مي شودآلت، 
خويش را از دست مي دهد وقتي آلت 

در حقيقت، آلت . باز و آلت مي شود
باز نيز، چون در خدمت قدرت است، 

جريان : بنوبه خود آلت قدرت است
  .شئي شدن انسان، همين است

  براي اين كه انسان شئي نشود و - 12
سامانه اي كه خود او است و سامانه 

زد، باز  باشند، نياز به هائي كه مي سا
اين وجدان . وجدان اخالقي است

حقوق انسان، (وقتي با واحدهاي حق 
رابطه ) حقوق جمعي، حقوق طبيعت 

اعضاي سامانه و فعاليتهاي آن را مي 
سنجد، سامانه باز و با رشد انسان در 
استقالل و آزادي، سازگار و زماني كه 
با واحدهاي قدرت ساخته مي سنجد 

سامانه بسته و مسئله ساز مي مي كند، 
انساني كه خود سامانه بسته ايست . شود

و از راه  سامانه هاي بسته رابطه برقرار 
مي كند،  از كرامت خويش محروم 

آتشي كه به جان هستي . مي گردد
انسان و زيندگان و طبيعت افتاده است 
هر اهل عبرتي را از شدت تباهي 

  .وجدان اخالقي آگاه مي كند
دين قرار، بميزاني كه انسانها      ب

استقالل و آزادي خويش را از دست 
مي دهند، كرامت خود را از دست 
داده اند و بهمان نسبت، نقص سامانه ها 

در آنها بيشتر مي ) زور(= و نقش قدرت 
  .شود

    هنوز، بررسي سامانه سرمايه داري و 
سامانه هاي ديگر در خور ادامه است، 

يست براي اين كه اما اين اندازه كاف
پرسش كننده و همه ايرانيان و غير 
ايرانيان دريابند چرا اهل سياست و 
اقتصاددانان و گردانندگان ماوراء ملي 

و دريابند . ها، راه حل نمي جويند
 –براي رفع نقص ها سامانه اقتصادي 

كه نيازمند رفع نقص هاي ديگر است 
  .  چه بايد كرد-

 انقالب و اقتصاد
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گفتگوهاي محرمانه و 
» انتخابات« بر اثر آن

  :رياست جمهوري؟
  
  

نخست گزارشهاي انتشار : انقالب اسالمي
يافته و آنگاه اطالعاتي را مي خوانيد كه 

اما نخست ببينيم . ما تحصيل كرده ايم
امريكا چگونه قدرتي است تا درك 

ن آروشني از معني و كاربردگفتگو با 
  :يدآبدست 

  
بايد بپذيريم كه : ايوان الند

ري امريكا بسر عمر امپراطو
  :رسيده است

  
 مدير مركز صلح و Eland   ايوان الند 

آزادي، در ايندپندنت اينستيتوت 
 سال، براي كنگره 1۵او بمدت . است

امريكا، در قلمرو امنيت ملي، كار كرده 
تحقيق گر كميسيون روابط .  است

خارجي مجلس نمايندگان امريكا و 
تحليل گر اصلي اداره بودجه مجلس 

از كتابهاي او، از جمله  . استبوده 
The Empire Has No Clothes  

نوشته كوتاه كه ترجمه آن را . است
مي خوانيد از او است و در سايت 

، 2009 فوريه 3كنسرسيوم، بتاريخ 
  :انتشار يافته است

كاوشهاي پرزيدنت اوباما براي يافتن 
راه حلي براي فاجعه اقتصادي كه 

 وقتي حكومت بوش ببار آورده است،
به راه حل راه مي يابد كه به واقعيت 
: دردناك ديگري توجه شود

امپراطوري امريكا از عهده توسعه 
طلبي بر نمي آيد و بارسنگين بودجه 
آن از توان ماليات دهندگان امريكائي 

  .بيرون است
     در حقيقت، بحران اقتصادي كه 
امريكا بدان گرفتار آمده است، بخشي 

بابت ايفاي نقش تنها از بهائي است كه 
ابر قدرت مي پردازد و اين نقش را 
نخبه اي بر امريكا تحميل كرده است 
كه طالب امپراطوري امريكا بر جهان 

همانند نخبه هاي ديگر . بوده است
امپراطوريهائي كه از ميان رفتند، اين 
نخبه نيز حاضر نبود بپذيرد امپراطوري 
 امريكا نيز محدوديتهاي خود را دارد و

  .عمر آن بسر مي رسد
  وقتي از انديشيدن در باره 
امپراطوري باز مي ايسيتيم، اين فكر به 

مردم گذران عمر : عقل ما مي رسد
خود را چگونه ارزيابي مي كنند نه 
بلحاظ وضعيتي كه دارند بلكه در رابطه 
با انتظاراتي كه دارند؟ براي مثال، در 
كشور رشد يافته اي، يك شخص فقير 

 خريدن يك جفت كفش، براي بسا از
در برابر، يك . نخستين بار، بوجد آيد

ميلياردر ممكن است بخاطر از دست 
 ميليون دالر، خودكشي 100دادن 

به سخن ديگر، تعيين كننده نه . كند
وضعيت واقعي بلكه انتظاراتي هستند 
. كه انسانها از زندگي هاي خود دارند

همين امر در مورد ملتها نيز صدق مي 
  .دكن

     نخبگان امريكا از موقع مسلط امريكا 
از جنگ جهاني دوم بدين سو، احساس 

از تنها ابر قدرت . كاميابي مي كرده اند
شدن امريكا در دو دهه اخير، بعد از 
سقوط امپراطوري روسيه، مست باده 

اين نخبگان حاضر . غرور بوده اند
نبودند بپذيرند يك جهان چند قطبي 

اين . واهد يافتبه زودي واقعيت خ
امر بسيار زودتر واقعيت مي يافت اگر 

امريكا  از امپراطوري خود دست مي 
كشيد و از بودجه نظامي خود مي 
كاست و در خارج از امريكا، با تواضع 

  .بيشتري عمل مي كرد
     حتي پيش از اين كه بر امور مالي 
جهان بسط يد جويد، امريكا بايد ايجاد 

كشورهاي ديگر و پايگاههاي نظامي در 
ايجاد اتحاديه هاي نظامي تحت سلطه 
خود و مداخله نظامي در امور 
كشورهاي ديگر، از حدود خود، سخت 

در حال حاضر، . پا بيرون نهاده بود
 درصد توليد ناخالص جهان 20امريكا 

 درصد 43را دارد اما بودجه نظامي، 
  . بودجه نظامي جهان است

ه هاي       با وجود اين، همچون نخب
امپراطوري هاي انگليسي و امريكائي، 
كه شركت در دو جنگ جهاني، گرفتار 
ضعف و فتور شده بودند، نخبه هاي 
امريكا نيز حاضر نيستند بپذيرند دوران 
امپراطوري بسر رسيده است و امريكا، 
هرگاه نخواهد بعنوان يك قدرت 
بزرگ بميرد،  مي بايد خود را از شر 

 حاصل آن، هزينه هاي سنگين و بي
  . رها كند

     انگلستان، مدتها بعد از آنكه آفتاب 
امپراطوريش غروب كرده بود، مي 
كوشيد خاورميانه را تحت سلطه خود 

حتي بعد از تجاوز ناكام به . نگاه دارد
 به اتفاق فرانسه و - 1٩۵6مصر در 
بر اساس توافق نامه اي ( اسرائيل 
ستان ، انگل1970 ، تا سال -) ا.ا. محرمانه

  .  حاضر نشد از خاورميانه بيرون رود
    ماجراي تاريخي ديگر، ماجراي 

فرانسه، بعد از ... جنگ در ويتنام است
آنكه توسط قواي آلمان نازي، در 
جنگ جهاني دوم، اشغال شد، غافل از 
ناتواني مالي خود، بر آن شد 

پس . امپراطوري خود را باز بسازد
 آن برآن شد كه هندوچين را باز از

وقتي پول فرانسه كفايت . خود كند
نكرد، هاري ترومن و جانشينان او، 
كاري جنون آميز كردند و به فرانسه 
پول دادند و به فرانسه كمك كردند و 
سرانجام نيز، قواي امريكا را به 

فرانسه در . هندوچين فرستادند
هندوچين و سپس در الجزاير از قواي 
انقالبي شكست خورد و پس جنگ در 

، به استقالل 1960 - 19۵0در دهه 
  .الجزاير تن داد

       
     امريكا نياز به گرفتن و به برداشتن 
يك قدم انقالبي بسوي نو گرداندن 

سرنوشت اقتصاد . اقتصاد جهاني دارد
.  امريكا در گرو برداشتن اين قدم است

امريكا هنوز مي تواند يك ابر قدرت 
در اقتصادي باشد و بيشترين نفوذ را 

قدرت مالي امريكا . جهان داشته باشد
زمان . بدين نوگرداني وابسته است

. سلطه نظامي بر جهان بسر رسيده است
اما نخبگان امريكائي كه سياست 
خارجي آن را رهبري مي كنند، هنوز 

  .اين واقعيت را نپذيرفته اند
هرگاه نخبه هاي امريكا : انقالب اسالمي

بسر بپذيرند  كه دوران امپراطوري 
 كه بخواهند يا نخواهند به –رسيده است 

 ، موقعيت -اين واقعيت تن خواهند داد 
ايران در جهان، بستگي پيدا مي كند به 
. نقش مردم ايران در سرنوشت خود

هرگاه صاحب سرنوشت خود بگردند و 
دولتي حقوقمدار بجويند و بنوبه خود، 
توانائي را در رشد و يافتن اقتصادي 

د،  نه تنها از خطرها مصون توانمند بدانن
مي مانند، بلكه نقش برجسته اي در 

اما هرگاه رژيم كنوني . جهان مي يابند
سرنوشت مردم را در دست داشته باشد، 
امريكائي كه جهان چند قطبي را بپذيرد، 
توان معامله بسيار بيشتر پيدا مي كند و 

راحت تر مي تواند با اروپا و ژاپن و چين 
 كند و ايران را در منگنه و روسيه معامله

  .بگذارد و گرفتار خطرهاي بزرگش كند
  

گفتگوهاي محرمانه به ابتكار 
اوباما  ميان فرستادگان او و 
فرستادگان رژيم مافياها به 

  :روايت خبرگزاري فرانسه
  
) 2009 فوريه 1(  خبرگزاري فرانسه ◄

  :گزارش كرده است
    باراك اوباما، رئيس جمهوري 

ماههاي گذشته، كارشناسان امريكا، در 
را بكار گفتگوهاي محرمانه در سطح 
باال، با ايران و سوريه، مأمور كرده 
است و آنها، در ديدارهائي شركت 
  .كرده و گفتگوهائي را بعمل آورده اند

    بنا بر قول رسمي، گشايش باب 
گفتگو با ايران و سوريه محدود بوده 

اوباما در مصاحبه دوشنبه خود . است
امريكا بسوي رهبران ايران : فتگ

دست دراز مي كند بشرط اينكه آنها نيز 
  . مشت خود را باز كنند

     در همان حال، هيالري كلينتون، 
گفتگوهاي : وزير خارجه امريكا، گفت

صلح سوريه و اسرائيل مقوم صلح 
اسرائيل و فلسطين، بخصوص بعد از 

  .جنگ غزه، است
نتخابات      پيش از آنكه اوباما در ا

 نوامبر پيروز شود، 4رياست جمهوري 
اوباما كارشناساني را مأمور گفتگو با  

جفري بوت ول . ايران و سوريه كرد
Boutwell مدير عامل شعبه امريكائي ، 

  كه يك Pugwashگروه پوگ واش 
سازمان بين المللي دانشمندان است، 

در ماههاي اخير، كارشناسان : مي گويد
تمي  تماسهائي با عدم گسترش سالح ا

اين دو » بسيار بسيار باالي«مقامهاي 
ويليام پري، وزير : كشور بر قرار كردند

دفاع در حكومت كلينتون كه در 
مبارزات انتخاباتي اوباما، بسود او، 
شركت جسته بود،  در برخي از جلسات 

موضوع . گفتگو شركت كرده است
گفتگو همه مسائلي بوده اند كه ايران 

يعني نه تنها .  جدا كرده اندرا از غرب
برنامه اتمي ايران، بلكه روند صلح 
خاورميانه و مسئله خليج فارس، 

  .موضوع گفتگو بوده اند
     بوت ول حاضر نشد نام شركت 
كنندگان ديگر را در گفتگوها، فاش 

تنها گفت آنها شخصيتهاي . سازد
مقامهاي بسيار : برجسته اي بوده اند

وها شركت بسيار ارشدي در گفتگ
هم آنها كه از سوي ايران . كرده اند

گفتگو مي كردند و هم آنها كه از 
شركت كنندگان به . سوي امريكا

  . مقامهاي اول دو كشور نزديك بودند
  Foreign Policy     سايت مجله 

اطالع مي دهد كه علي اصغر سلطانيه، 
نماينده ايران در سازمان بين المللي 

ي بوده است كه انرژي اتمي،  از كسان
در ديدارها و گفتگوهائي كه پاك 
  . واش ترتيب مي داد، شركت مي كرد

، 2009 ژانويه 29      در اين ميان، در 
گروهي از كارشناسان، تحت رهبري 
فكر سازان مؤسسه امريكائي صلح، 

 2اعالن كردند كه بمدت بيشتر از 
ساعت، با بشار اسد، رئيس جمهوري 

الن ليپسون . دسوريه، گفتگو كرده ان
Laipson مشاور كاخ سفيد در رياست ،

كلينتون و عضو ستاد تبليغاتي باراك 
اوباما، نيز در شمار اين كارشناسان بوده 

  .است
      شركت كنندگان، در كنفرانس 
مطبوعاتي كه در محل پوگ واش، 

برگزار شد، گفتگوهاي خود با بشار 
هزينه . اسد را مثبت ارزيابي كردند

  .كنگره پرداخته استسفر را 
پيش از خبرگزاري : انقالب اسالمي

  :فرانسه، بي بي سي گزارش كرده بود
، بي بي سي 2009 ژانويه 30در ◄ 

 كاتو پائولو: گزارش كرده است
 كل پاگواش دو سال ري دبنو،يراموس

 از مقام ي سفر و با تعدادراني به اشيپ
 . و گفتگو كردداري ديراني ايها
 پاگواش در ريمد باوتول، يجفر   

 كرد كه ديي تا،ي سيواشنگتن د
 گذشته چهار يالديپاگواش در سال م

 مقام ي گفتگويكنفرانس محرمانه برا
 و شي در اترييكاي و آمريراني ايها

 كي هر ،ي گفته وبه .هلند برگزار كرد
 تا دو روز كي ني كنفراس ها بنياز ا

 برگزار شي آن در اترنيبوده و آخر
 .شده است

 باوتول، سازمان ي گفته آقاهب    
 از يپاگواش سال هاست كه با تعداد

 داشته ي رابطه خوبيراني ايمقام ها
 از آنها را ي شمار2008است و در سال 
 اروپا، كا،ي از آمرانشانيدر كنار همتا

 گري دي و تعدادني چه،يروس
 جهان گردهم جمع كرده يكشورها

 .است
 اصغر ي خبر كه علنيباوتول ا    
 ني در آژانس براني اندهي نماه،يانسلط
 ي در گفتگو هاي اتمي انرژيالملل

 اي دييپاگواش شركت داشته است، را تا
  .رد نكرد

 اني در جردي گوي باوتول ميجفر    
 شركت "پاگواش" يگفتگوها

 عالوه بر ييكاي و آمريرانيكنندگان ا
 ي درباره نگرانران،ي ايبرنامه هسته ا

وند صلح  دو دولت، ريتي امنيها
 و ي اقتصادي و موضوع هاانهيخاورم
 از او . تبادل نظر كردندزي نيتجار

 ي كه دولت هانياظهار نظر درباره ا
 صراحتا دستور شركت كاي و آمررانيا

 پاگواش ي در كنفرانس هاييمقام ها
 ي خوددارري خايرا صادر كرده بودند 

 دو دولت به طور نيكرد، اما گفت ا
 ي ها مخالفتقطع با حضور آن مقام

 .نداشتند
 مورد بحث ي از موضوع هايك    ي

 ي چگونه مكاي و آمرراني بود كه انيا
توانند خاطرات گذشته از جمله 

 كه راني در ا1953 سال يكودتا
 آن را كاي آمريسازمان اطالعات مركز

 انقالب سال زي و اجرا كرد و نيطراح
 كيپلماتي كه به قطع ارتباط د1979
 را كنار د، منجر شكايآمر و رانيرابطه ا
 .بگذارند

بنا بر گزارش بي بي : انقالب اسالمي
سي، مقامهاي دو دولت امريكا و ايران با 

اما . گفتگوها مخالفتي نداشته اند
خبرگزاري فرانسه گزارش مي دهد كه 
اوباما، پيش از انتخاب به رياست 
جمهوري، افرادي را مأمور گفتگو كرده 

ارش خبرگزاري بعد از انتشار گز. است
فرانسه، بي بي سي گزارش خبرگزاري 
فرانسه را با تأكيد بر دستور اوباما، انتشار 

  .داد
، بي بي سي 2009 فوريه 2در ◄ 

: تكذيب كاخ سفيد را انتشار داده است
، سخنگوي كاخ سفيد مي مايك هامر

باراك اوباما بر ديپلماسي : گويد
كاخ سفيد . قيم با ايران تاكيد داردتمس
ريكا مي گويد باراك اوباما در آم

هرگونه گفتگوهاي محرمانه مقام هاي 
ايراني و آمريكايي ابدا نقشي نداشته 

 .است
باراك اوباما به اعضاي تيم انتقالي       

خود دستور داده بود كه با هيچ دولت 
با اين  .خارجي تماس برقرار نكنند

همه، اين مقام آمريكايي به طور صريح 
 ويليام پري، وزير دفاع اين گزارش كه

پيشين آمريكا و يكي از مشاوران باراك 
اوباما در دوره مبارزات انتخاباتي، با 
مقام هاي ايراني ديدار كرده را تاييد 

 .يا رد نكرد
  

اما مطبوعات رژيم در باره * 
گفتگوهاي محرمانه چه مي 
نويسند؟ از قول هاشمي ثمره 
كه در گفتگوها شركت كرده 

  :ن؟ است و ديگرا
  

، به گزارش 87 بهمن 12در ◄ 
خبرگزاري مهر، محسني اژه اي، 

 ي معنا:واواك، گفته است» وزير«
 از يمذاكره كامال مشخص و جدا

لذا تاكنون .  مباحث استيطرح برخ
 با آمريكا رخ نداده است يمذاكره ا

چراكه آمريكا بايد رويه زورگويانه و 
 .ظالمانه خود را در جهان تغيير دهد

ذاكرات نيازمند مقدمات، م    
 است و لذا يموخرات، انگيزه و اهداف

 يتا كنون به اين معنا مطلقا مذاكره ا
اينكه احتماال  اما .مطرح نبوده و نيست

 ي كه در برخيدر اجالس هاي
 شود، ي جهان برگزار ميكشورها

 ي از كشورمان با فردياحيانا يك مقام
 هم كرده ي پرساحوالبرخورد و 
 اين اتفاق افتاده باشد و باشد، شايد

  .شايد هم بيفتد
مجتبي ثمره ، 87 بهمن 14در ◄ 

هاشمي مشاور ارشد محمود 
نژاد براي دومين بار طي  احمدي

هاي اخير، شايعه مذاكرات  هفته
محرمانه خود با برخي از مقامات 
آمريكايي از جمله ويليام پري كه 

هاي غربي مطرح شده  توسط رسانه
البته  . استهاست را تكذيب كرد

معمول است كه بعضا نشست هايي از 
جانب بعضي مراكز تحقيقاتي و غير 
دولتي برگزار مي شود و افرادي از 
كشورهاي مختلف درآن حضور پيدا 
مي كنند، بدون اينكه دستور العملي از 
جانب دولت هاي خود براي مذاكره 

 .داشته باشند
اين جلسات فرصت مناسبي بود تا    

راني اصول سياست طرف هاي اي
خارجي را تبيين و تشريح كنند و به 
شبهه افكني هاي معمول در زمينه هاي 
مختلف پاسخ دهند و درهمين حال 

ها،  سواالت اساسي پيرامون بي عدالتي
لشكر كشي ها و توليد و تكثير 

اي و غيره را مطرح  هاي هسته سالح
شركت كنندگان آمريكايي هم . نمايند

ريكا در اين جلسات به عنوان دولت آم
حاضر نبودند، بلكه هركدام تحت 
عنوان خودشان، استاد دانشگاه، 

... كارشناس، مدير موسسه تحقيقاتي و 
 .شركت كرده بودند

هرگز معمول نيست كه : انقالب اسالمي
اعضاي يك حكومت، بدون كسب اجازه، 

مأموران . ها شركت كنند» نشست«در 
هاشمي . دولت غير از افراد عادي هستند

شركت او در : ثمره مي خواهد بگويد
ها با  وجود حضور امريكائي ها » نشست«

در آنها، بدون دستور العمل و به ابتكار 
بديهي است رژيمي . خود او بوده است

  از انقالب بدين سو در زير مذاكره و كه 
معامله مي كند و در رو، منازعه، از آشكار 
شدن آنچه پنهان انجام مي گيرد، مي 

 .  ترسد
  

  5در صفحه 

 !و گفتگوهاي محرمانه؟» شفافيت«
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 وزين شهاب، 2009 فوريه 2در ◄ 
 چند روز ي ط:گزارش كرده است

 ي و رسانه هاي غربي رسانه هارياخ
 به موضوع مذاكرات محرمانه يرانيا
 مشاور ارشد ي ثمره هاشمي مجتبانيم
 ري وزي پراميلي و وراني جمهور اسيير

 ي اصلاني و از حامكايدفاع سابق آمر
اما . داخته اندباراك اوباما پر

 ي احمدحكومت به كي نزديها رسانه
 گفتگوها ني پخش اخبار اي به جانژاد

 تند يها  پرداخته و گزارشيبه فرافكن
 از منتقدان ي برخهي را عليزيو ت

ها را ن اند و آ  منتشر كردهنژاد ياحمد
 متهم كاي مذاكره با آمريبه تالش برا

 !اند ساخته
ن  روز پس از آنكه سازماك    ي

فاش ساخت كه » پاگواش «يالملل نيب
 4 حداقل يالديدر سال گذشته م

 ي گفتگويكنفرانس محرمانه برا
 با دولت نژاد يمقامات دولت احمد

 ي برگزار كرده است؛ خبرگزاركايآمر
 سازمان نيفرانسه به نقل از مقامات ا

 و پشت پرده يادعا كرد كه مبتكر اصل
بوده » باراك اوباما «ت مذاكرانيا
 .ستا

 انهيبحث درباره مذاكرات مخف    
 پس از آن آغاز شد كه كاي و آمررانيا

 ني در آخر»مزيواشنگتن تا«روزنامه 
 ثمره يروز هفته گذشته ادعا كرد مجتب

 مشاور ارشد محمود يهاشم
 محرمانه با داري چند دنژاد ياحمد

 كاي اسبق دفاع آمرري وزي پراميليو
قل از  به نمزي تا واشنگتن. داشته است

 يدارهاي كرد كه دديمنابع آگاه تاك
 ي پراميلي و ويمحرمانه ثمره هاشم

داشته » بحث و تبادل نظر«فقط جنبه 
و هدف از آن، » نه مذاكره«است 
 بوده راني ايا  پرونده هستهيبررس
  .است
، حسين باستاني در 87 بهمن 16در ◄ 

به نفس اين : روز آن الين، نوشته است
.  توان انتقاد داشتمذاكرات، البته نمي

در واقع، اين مذاكرات بايد بسيار پيش 
موفقيت آنها،  از اينها شروع مي شده و 

قطعا به نفع هر دو كشور و كل منطقه 
اما مثبت بودن مذاكره دو   .خواهد بود

هيچ ربطي به اين واقعيت ندارد كشور، 
كه دولت آقاي اوباما، حق ندارد در 

  شروع"زمان"  هنگام انتخاب 
مذاكرات رسمي با ايران، تاثيرات اين 
تصميم بر معادالت داخلي ايران را 

  . ناديده بگيرد
اكنون، حدود پنج ماه به انتخابات    

رياست جمهوري باقي مانده و از 
شانس دولت نهم، اوج گيري مبارزات 

با ماه هاي اوليه روي  انتخاباتي ايران 
كه يكي (كار آمدن دولت دموكرات 

ايش آغاز مذاكره با تهران از شعاره
در اين ميان،  . مصادف شده است) بوده

حل «ترديد نيست بازي با كارت 
بحران سه دهه اي ميان تهران و 

، كمك بزرگي به آقاي »واشنگتن
نژاد در مبارزات انتخاباتي  احمدي 

  .پيش رو خواهد بود
آقاي اوباما البته حق دارد هر شيوه   

ود مي داند اي را كه به صالح كشور خ
براي شروع مذاكره با تهران در پيش 

اما ايشان و ديپلمات هايش  . بگيرد
ترديد نبايد داشته باشند كه اگر در پنج 
ماه سرنوشت ساز پيش رو، به 

شدن مجدد  كاتاليزوري براي مسلط 
آقاي احمدي نژاد بر ايران تبديل 
شوند، از نگاه ايرانيان در قبال هر آنچه 

نده در اين كشور در چهار سال آي
جريان داشته باشد مسووليت خواهند  

  .داشت
نهايت آنكه دخالت غير مستقيم    

دولت دموكرات در انتخابات ايران، نه 
تنها مخالف منافع دو كشور خواهد 

ديوار بي "درازمدت،  بود، كه در 
 ميان ايرانيان و آمريكايي ها "اعتمادي

قا را به بلندترين ارتفاع قابل تصور ارت
   .خواهند داد

اما آيا ورود در گفتگو با : انقالب اسالمي
حكومت اوباما، كمكي به انتخاب مجدد 
احمدي نژاد مي كند؟ آيا احمدي نژاد و 
خامنه اي  مايل به گفتگو با حكومت 
اوباما هستند؟ پاسخ اين دو پرسش را در 
گزارش كوتاهي كه از ايران دريافت كرده 

  .ايم، خوانندگان مي يابند
  

 مسوول مذاكره سي راسوزان* 
  شدرانيبا ا
  
سوزان  فوريه اعالم شد كه 6در ◄
 در سازمان كاي آمري دائمندهي نماسيرا

 آغاز مذاكره تي مسووليملل به زود
.  را بر عهده خواهد گرفترانيبا ا

 باره ني در اكاي دولت آمريسخنگو
 با ييدارهاي دسيسوزان را«: گفت
 به اضافه تي امني شوراي دائمياعضا

 داشته و به آنها وركيويآلمان در ن
 مذاكره استياطالع داده است كه س

 را در برنامه راني با امي مستقكيپلماتيد
 كرد يني بشي پيو» . خود دارديكار

 مذاكرات در سازمان ملل نيابتدا ا
 انهي و پس از آن به خاورمرديصورت گ

  .ابديانتقال 
  
مجاري : گزارش از ايران*

 محرمانه با امريكا و گفتگوهاي
چرا خامنه اي و احمدي نژاد از 
افشا شدن گفتگوهاي محرمانه 

  :ناراحت شده اند؟
  
 مجاري ارتباط رژيم مافياها با ◄

امريكا، هم دموكرات و جمهوريخواه 
  : هستند

 از سوي خامنه اي، يكي از مأموران ●
او در . ارتباط، كمال خرازي است

 و حكومت خاتمي، وزير خارجه بود
بعد، سرپرست مشاوران رهبري در 

او اغلب در . سياست خارجي است
نيويورك است و با بيكر، وزير خارجه 
امريكا در حكومت بوش پدر، روابط 
نزديك دارد و اغلب با يكديگر ديدار 

  .مي كنند
  كساني كه در حكومت احمدي نژاد ●

در گفتگوها شركت داشته اند و دارند، 
 سلطانيه و هاشمي ثمره و علي اصغر

رحيم مشائي، پدر عروس احمدي نژاد 
  . و سرپرست ميراث فرهنگي هستند

 پيش از انتخاب اوباما و بعد از ●
انتخاب او و پيش از زمامداريش، 
بحران اقتصادي هنوز قيافه وحشتناك 

احمدي نژاد . خود را نشان نداده بود
بحران اقتصادي در اقتصاد : مي گفت

 ۵ا نفت بشكه اي ايران اثر ندارد و ما ب
اما .  دالر نيز كشور را اداره مي كنيم

حاال ، او بودجه اي را به مجلس برده 
است كه در واقعيت، دو سومش از نفت 

او تمام تالش . و يك سومش كسر است
خود را مي كند كه طرح اقتصادي 
خود را از مجلس بگذراند و در دمادم 

 هزارتوماني 30 تا 20انتخابات، سرانه  
هر ايراني بدهد بلكه به او رأي به 

او مي داند . بدهند رئيس جمهور شود
كه برفرض به او رأي بدهند، روزهاي 
. سختي پيش روي مردم خواهند بود

با توجه به وضعيت داخلي و وضعيت 
منطقه، خامنه اي و او،  مايل نيستند 
پيش از انتخابات رياست جمهوري باب 

ي دانند زيرا م. گفتگو با امريكا باز شود

زيرا تا آن . براي آنها زيانش بيشتر است
با توجه . زمان، روابط عادي نمي شود

به سياست اوباما، رژيم ايران است كه 
در تنگنا قرار مي گيرد و از ديد افكار 
عمومي، بيش از پيش، مقصر ادامه 
بحران و سخت شدن وضعيت اقتصادي 

و هرگاه نرمش بخرج دهند و . مي شود
دي شدن روابط با امريكا اميدي به عا

پديد آيد، تبليغ به نفع خاتمي مي 
شود كه اينك اعالن نامزدي كرده 

  .است
     فرستادن قمر مصنوعي به فضا و 

تأكيد بر اين كه غني سازي اورانيوم  
را به حال تعليق در نمي آوريم، اين 
فرض را كه خامنه اي و احمدي نژاد 

كا را رابطه با امري» انقالبي«ضربه اين 
.  عادي كنند، نيز بي محل كرده است

با اين همه، دلخواهشان اينست كه نان 
عادي كردن رابطه را آنها خود 

اگر فرصت دوران آخر . بخورند
حكومت بوش را كه در منتهاي ضعف 
بود، مغتنم شمرده بودند و رابطه با 
امريكا را عادي كرده بودند، دست 

ند پيش را داشتند اما آن فرصت را مان
. بسياري از فرصتهاي ديگر سوزاندند

همانطور كه بوش و حكومت او فرصت 
 خاتمي را از دست –پيشنهاد خامنه اي 

  .داد
 قرار بود علي الريجاني، در كنفرانس ●

، آغاز به 2009 فوريه 6 كه در –مونيخ 
كار كرد و موضوع كارش امنيت در 

  با بايدن، معاون رئيس -جهان است 
خود او . گفتگو كندجمهوري امريكا 

نيز گفته بود در حاشيه كنفرانس گفتگو 
علت . اما زود انصراف داد. خواهد كرد

اختالف شديد او با جليلي، دبير شوراي 
حكومت احمدي . امنيت ملي است

امنيت و گفتگو هر دو : نژاد مي گويد
در قلمرو قوه اجرائي هستند و امنيت 
ملي در قلمرو كار شوراي عالي امنيت 

  .ي و دبير آن جليلي استمل
  
انتظار من اينست كه در : اوباما*

ماههاي آينده باب گفتگو با 
  :ايران گشوده شود

  
، اوباما، در نخستين 2009 فوريه 9  در 

انتظار : كنفرانس مطبوعاتي خود، گفت
من اينست كه در ماههاي آينده باب 
گفتگو با ايران باز شود و دو طرف، رو 

 با يكديگر  بنشينند به روي هم به گفتگو
و بدين ترتيب سياست ما جهتي نو در 

  .پيش بگيرد
معناي سخن او اينست : انقالب اسالمي

كه باب گفتگو بعد از انتخابات رياست 
  . جمهوري در ايران، باز خواهد شد

  
آماده گفتگو : احمدي نژاد* 

هستيم به شرط احترام متقابل و 
  :؟!عدالت

     
نژاد گفته ، احمدي 87 بهمن 22 در 
ما از گفتگو استقبال مي كنيم اما  : است

  .بر اساس احترام متقابل و عدالت
اوباما نيز گفته است : انقالب اسالمي

آماده است  با ايران بر اساس احترام 
قصد احمدي نژاد از . متقابل گفتگو كند

عدالت، هرگاه اين باشد كه دو طرف با 
 منزلت برابر در گفتگو شركت كنند، قابل

عدالت «اما اگر مقصود او از . فهم است
باشد كه مردم ايران را به روز » گستري

سياه نشانده است، يا گفتگوئي انجام نمي 

گيرد و يا گفتگو ميان سلطه گر و سلطه 
  . پذير مي شود

  
سياست تحبيب و تهديد 
اوباما در عمل و واكنش 

  :   رژيم
  

حكومت اوباما پژاك را در * 
 تروريست فهرست سازمانهاي

  :قرار داد
  
،  رويتر گزارش 2009 فوريه 4 در ◄

كرده است  كه وزارت خزانه داري 
امريكا سازمان كردي بنام پژاك 

را  در ) حزب زندگي آزاد كردستان(
فهرست سازمانهاي تروريست قرار داده 

اين سازمان خود را شاخه ايراني . است
حزب كارگران كردستان تركيه 

  . مي داند) ك.ك.پ(
)  2009فوريه  ۵(     استراتفور 

براينست كه خزانه داري در زمان 
مناسبي اين حزب را در فهرست 
. سازمانهاي تروريست قرارداده است

زيرا ايران شاكي بود از اين كه امريكا 
با همكاري اسرائيل و سازمانهاي 
اطالعاتي غربي از گروههائي چون 
پژاك براي بي ثبات كردن رژيم 

  .اده مي كندايران، استف
     جمعيت ايران در مركز و شمال 

در نتيجه، براي . كشور متراكم است
قدرتهاي خارجي و گروههاي مخالف 
داخلي، قلمروهاي گسترده اي براي 

  .عمل بر ضد رژيم وجود دارند 
      گروهي كه بيشترين نگراني را 
براي رژيم ايجاد كرده است، سازمان 

ن افراد اي. مجاهدين خلق است
سازمان در ايالت دياله مستقر هستند و 

 تن افراد 3000رژيم ايران مي خواهد 
ايران . اين سازمان از عراق رانده شوند

تضمين مي خواهد كه گروه هائي 
چون پژاك و مجاهدين خلق، خنثي 

قرار دادن پژاك در فهرست .  بگردند
سازمانهاي تروريست،  امتيازي است 

وحانيان كه حكومت اوباما به رژيم ر
مي دهد و نوعي خاطر جمع كردن 

  .اين رژيم است
     معلوم نيست ايران چه واكنشي 
. نسبت به اين اقدام نشان مي دهد

پرزيدنت اوباما روشن كرده است كه 
گفتگوهاي . قصد تعامل با ايران را دارد

محرمانه اي نيز انجام گرفته اند اما 
.  ايران ترجيح مي دهد آهسته راه برود

توجه به اين امر كه انتخابات رياست با 
جمهوري در ماه ژوئن انجام خواهد 
گرفت، رژيم ايران در بحث و جدل بر 
سر قدمهاي بعدي است كه در راستاي 

كار . گفتگو با امريكا مي بايد بردارد
بيشتري نيز الزم  براي آماده كردن 
رواني مردم ايران براي پذيرش گفتگو 

  .است» شيطان بزرگ«با 
   براي رژيم، مقدم بر هر چيز، اينست   

كه به مردم عادي خود و دولتهاي 
منطقه بباوراند كه از موضع قدرت در 
.  گفتگو با امريكا شركت مي كند

پرتاب قمر مصنوعي به فضا و اصرار بر 
ادامه غني سازي، با وجود ربطي كه با 
توليد بمب اتمي دارند و تأكيد بر 

رهائي پيروزي سياسي در عراق، كا
هستند كه رژيم براي نشان دادن موقع 

  . قدرت خويش، انجام مي دهد
      در برابر، حكومت اوباما تواضع 

هم در مورد برنامه . بخرج مي دهد
اتمي ايران و هم در باره تشديد 

  . مجازاتها
      تا گشوده شدن باريك راه گفتگو، 

اما زماني كه . زمان درازي الزم است

. ان است، كوتاه استدر اختيار اير
ايران نياز دارد بر سر منافع مشتركش با 
امريكا در عراق، با امريكا گفتگو كند 
هرگاه هدفش اين باشد كه منطقه امن 
تحت نفوذش از رسميت بين المللي 

با آنكه نتايج قطعي . برخوردار باشد
انتخابات اعالن نشده اند، اما گرايشهاي 

استقرار عراقي كه برنده شده اند، كار 
نفوذ  ايران در عراق را مشكل مي 

در عوض، كار را بر امريكا براي . كنند
خارج كردن قوايش از عراق، آسان تر 

ايراني ها آرام آرام به اين .  مي سازد
نتيجه مي رسند كه بعد از تخليه عراق 
از ارتش خود، امريكا صاحب نفوذ در 

بخصوص كه شخصيتي .  بغداد مي ماند
مالكي آمريت و اقتدار چون نوري ال

دولت مركزي را تقويت مي كند و در 
برابر سازمانهاي شيعه متحد با ايران 

حتي بعد از تخليه .  تضعيف مي شوند
 هزار نيروي 20 تا 10عراق، حدود 

براي .  نظامي امريكا در عراق مي ماند
اين كه ايران سر جاي خود بنشيند و 

  .بيم اقليت سني از ميان برود
بته هنوز مسائل زيادي هستند كه      ال

ايران بر سرشان با امريكا مي بايد 
گفتگو كند تا كه از انزواي خود خارج 

اياالت متحده امريكا و متفقانش : شود
در ناتو از ايران در مورد افغانستان، 

ايران با . تقاضاي مساعدت كرده اند
دادن اطالعات و كمكهاي لوجيستيك، 

در افغانستان مي تواند به قواي ناتو 
همكاري ايران با امريكا .  كمك كند

در مورد افغانستان، همانند همكاري در 
زيرا افغانستان به . باره عراق نيست

. ايران تجاوز نكرد و عراق تجاوز كرد
با اين حال، همكاري برودت را از ميان 
بر مي دارد و نشستن بر سر ميز مذاكره 

  .را آسان مي كند
  

ايراني از تحريم دو شركت * 
  :سوي حكومت اوباما

  
به گزارش ، 2009 فوريه 3  در 

ت حكومخبرگزارى آسوشيتدپرس، 
اوباما دوشنبه اعالم كرد كه آمريكا 
چندين شركت ايراني، چينى و كره 
شمالى را به اتهام آنچه كه نقض قوانين 
اياالت متحده در توقف تكثير فناورى 
تسليحاتى و موشكى ناميد، تحريم كرده 

 .تاس
 شده  هاى تحريم در ميان شركت      

گروه صنعتى "نام دو شركت ايرانى 
گروه صنعتى شهيد " و "شهيد باكرى 

هاى  شركت. خورد  به چشم مي"همت 
شركت "شمالى نيز شامل   كره

شركت "، "استخراج و توسعه كره 
 "كى  سينو" و "تجارى موكونگ 

صنايع "بوده و شركت چينى هم شامل 
 .  هستند"بالمكس " و "ن  دالياانىس
  
آسوشيتدپرس پيرامون  گزارش*

امتناع ايران از دادن ويزا به 
  :اعضاي تيم بدمينتون امريكا

  
، آسوشيتد پرس 2009 فوريه 4 در ◄

  : از واشنگتن، گزارش كرده است
    حكومت اوباما ندادن ويزا به اعضاي 
تيم ورزشي امريكا براي رفتن به ايران 

 كردن با حريفان و بدمينتون بازي
ايراني خود، كاري نا صواب ارزيابي 
كرد و آن را موجب انجام نگرفتن 
اينگونه برنامه هاي ورزشي در آينده 

  . دانست
      حكومت امريكا همچنان در كار 
   تجديد نظر در سياست امريكا در ايران

  
  ۶در صفحه 

  

 !و گفتگوهاي محرمانه؟» شفافيت«
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  بر پايه اين تجديد نظر،  ممكن . است
اينده ويژه و است بنا بر فرستادن نم

. تماسهاي مستقيم با ايران شود
سخنگوي وزارت خارجه امريكا مي 

بازي ديپلماتيك ايران مشكل : گويد
روبرت وود، سخنگوي . ساز است

وضعيت «: وزارت خارجه مي گويد
امريكا هيچ عذر موجهي . بدي است

براي خودداري ايران از دادن ويزا، 
اين عالمت . دريافت نكرده است

همانطور كه وزير .  ستخوبي ني
خارجه و ديگران گفته اند، امريكا 
دست خود را دراز كرده است و در 
انتظار آنست كه ايران دست پيش 

  ».آورد و دست امريكا را بفشرد
      مقامهاي امريكا حاضر نشدند بگويند 
امتناع ايران از دادن ويزا ربط پيدا 
مي كند با تدابيري كه حكومت امريكا 

اما گفتند اين امتناع .  سنجددارد مي
  .مسئله ساز است

 عضو دائمي ۵      اجتماع نمايندگان 
 4شوراي امنيت و آلمان، در برلين، در 

، براي گفتگو در باره 2009فوريه 
قصد اوباما را بر » مسئله اتمي ايران«

آنها . گفتگوي مستقيم با ايران، ستود
گفتند اميدوارند كه قصد اوباما را 

  . عبير به ضعف نكندايران ت
     وزارت خارجه امريكا علت ندادن 
ويزا به تيم زنان امريكائي را كه براي 
شركت در بازيهاي بين المللي 
بدمينتون عازم ايران بودند، كمبود 

اما فدراسيون . وقت گفته است
اعضاي تيم، : بدمينتون امريكا مي گويد

ورقه هاي تقاضاي ويزا را دو ماه پيش 
بنا بر اين، ايران . يم كرده اندپر و تسل

  .بسيار بيشتر از اندازه وقت داشته است
  

آيا ايران آماده وداع با 
 سال ضديت با امريكا 30

  :است؟
 
،  كريستين 2009 فوريه 6 در ◄

ساينس مونيتور، مقاله مفصلي را، با 
 30آيا ايران آماده وداع با «عنوان 

، انتشار »سال ضديت با امريكا است
  :نكات عمده آن عبارتند از. ستداده ا

آماده است با :   اوباما مي گويد●
ايران باب گفتگوي بدون پيش شرط را 

اما آيا ايران نيز حاضر است . باز كند
از » شيطان بزرگ«چند دهه نفرت از 

  دل بدر كند؟
نژاد  رئيس جمهوري ايران، احمدي ●

قدرتهاي غرب مي بايد : مي گويد
بايد . وزندمؤدب سخن گفتن را بيام

بياموزند چگونه با مردم با فرهنگ و 
خواهان زندگي در صلح ايران صحبت 

تحليل گران بر اين نظرند كه ... كنند
تنها آيت اهللا سيد علي خامنه اي مي 
تواند تصميم نهائي را در باره رابطه با 

او مي تواند برقراري . امريكا بگيرد
  .رابطه را توجيه شرعي كند

 اتفاق نظر دارند كه آيت  همگان اما    
اهللا خامنه اي  مي تواند از استفاده از 

در نوامبر گذشته، . اين دشمن باز ايستد
روزي نگذشته است مگر اين : او گفت

كه در آن روز، امريكا مقاصد خوبي به 
مسئله ايران و . ايران ابراز كرده است

. امريكا، مسئله مرگ و زندگي است
بر شخصي ره: امير محبيان مي گويد

خردمند است و مي خواهد كشور را 
. مهار كند و بر وفق واقعيت عمل كند

وقتي امريكا عالمت سختي مي فرستد، 
اگر . رهبر معظم سخت رفتار مي شود

امريكا رفتار نرمي بفرستد، رفتار ما نيز 
  . نرم مي شود

 مردم ايران جانبدارترين مردم ●
و ورود به گفتگو با . منطقه هستند

ا، قدمي بزرگ از سوي رژيمي امريك

مرگ بر «است كه هنوز هم شعار 
محبيان مي .  سر مي دهد» امريكا
برخي مي گويند زمان آنست : گويد

كه مسئله را با امريكا، بنحوي متعادل 
اما بعضي ديگر براين نظر . حل كرد

هستند كه دشمني با امريكا، آنهم در 
 سال، عنصر مهمي از هويت ما 30طول 
ر دست از اين دشمني اگ. است

برداريم، هويت خود را از دست داده 
  . ايم
:  تهران عالمتهاي ناهمگون مي دهد●

احمدي نژاد روزي بعد از انتخاب 
اوباما، پيام تبريك بي سابقه اي را براي 

در آن، اظهار اميدواري . او فرستاد
كرده بود كه تغييرات مهمي تحقق 

برغم ترجيع بندهاي ضد . پذيرند
ش، احمدي نژاد بيشتر از رئيس غربي

جمهوريهاي پيش از خود، گفته است 
ايران » دوست بزرگ«امريكا مي بايد 

  . باشد
    اما در  اين هفته، يك مقام معرف 
خامنه اي به اسم علي معبودي به 
: خبرگزاري فارس گفته است

امريكا و اسرائيل » سياستهاي متبخترانه«
فت مخال. ايران بوده اند» خط قرمز«

با رژيم صهيونيست و دفاع از مستضعفان 
از اركان انقالب اسالمي است و به اين 
دليل كه اوباما رئيس جمهوري شده 
. است، رابطه با امريكا تغيير نمي كند

در ماه ژوئن، انتخابات رياست 
جمهوري است و احمدي نژاد مي 
خواهد براي يك دوره دوم انتخاب 

 اينست كه مي خواهد موفقيت. شود
خود را در قلمرو اتم و موقعيت متفوق 

  .  ايران در منطقه هرچه بيشتر كند
امريكا مدتهاست كه به تكرار گفته ●

دولت ايران اولين دولت حامي : است
تروريسم است بدين خاطر كه از حزب 

و . اهللا لبنان و حماس حمايت مي كند
نيز اين دولت را متهم مي كند كه 

يكا مسبب كشته شدن سربازان امر
  . توسط گروههاي شيعه در عراق است

     كوششهاي پيشين ناكام شدند و 
چندين ديدار و گفتگوي محرمانه 
انجام گرفتند اما حاصلي ناچيز داشته 

با وجود : تحليل گران مي گويند. اند
كمك مهم ايران در جنگ با افغانستان، 

يك . است» محور شر«ايران هنوز 
: گويدديپلمات خارجي در تهران مي 

چگونه مي بايد از اين تنگنا بيرون 
رفت؟ ايراني ها هنوز بسيار مبهم 

امريكائي ها هنوز در اين باره . هستند
بحث مي كنند كه بهترين استراتژي 

اما مي دانند چه مي . كدام است
 سال، يك 30ايران، بمدت . خواهند

دولت انقالبي بوده و به بحران و  
 اگر . دشمن خارجي نياز داشته است

دشمن شماره يك دشمن شماره يك 
نيست پس چيست؟  اگر اوباما فردا 
درخواستي رسمي كند، در اين جا 

روشن است كه . شوك وارد مي كند
آنها مي خواهند وارد گفتگو شوند اما 
مسئله  اينست كه چگونه وارد آن شوند 

  . بدون اين كه قيافه را ببازند
 احمدي نژاد تابوي ضديت با ●

تحليل گران مي . را شكسته استامريكا 
ايران، در ازاي كاري كه كرده : گويند

وزارت . است، متوقع مابه ازائي است
خارجه امريكا در كار تهيه نامه ايست 

در آن وزارت، گفتگو . كه يخ را بشكند
از اينست كه آيا مي بايد پيش و يا بعد 
از انتخابات رياست جمهوري ايران، 

ارسال چنين نامه زيرا . نامه ارسال شود
اي احمدي نژاد را در برابر رقباي 
خود، از جمله محمد خاتمي، رئيس 
. جمهوري پيشين، تقويت مي كند

خاتمي مي خواست اما نتوانست تابوي 
  .ضديت با امريكا را بشكند

 ايجاد فرصت پيش از انتخابات ●
در ايران، : رياست جمهوري ايران

ا برخي استدالل مي كنند كه اگر امريك
پيش از انتخابات ايران پيامي نفرستد، 
بمعناي آنست كه رجحان مي دهد 
.  كسي غير از احمدي نژاد انتخاب شود

ديگران مي گويند فرستادن پيام 
بمعناي ترجيح احمدي نژاد و اطمينان 

  .دادن به راديكالها است
يك حركت  :      محبيان مي گويد

يك . سريع نتايج بهتري ببار مي آورد
كوتاه و مؤدبانه به احمدي نژاد از نامه 

سوي اوباما حاوي تشكر از پيام تبريك 
او بمناسبت انتخابش به رياست 

نامه . جمهوري امريكا، كار ساز است
 مي تواند اصلي براي حل مسائل، بعدا

اين نامه مي بايد از . فرستاده شود
  و خسارات 19۵3كودتاي سيا در 

آيد شكايت برانگيز گذشته سخن بميان 
بهتر است گذشته را : و قيد شود

جمهوري اسالمي .  فراموش كنيم
ايران يك واقعيت است و امريكا در 

  . پي براندازي آن نيست
     بعد از ارسال اين دو نامه، شما 
خواهيد ديد كه وضعيت تغيير مي 

البته نه بالفاصله بلكه بتدريج، . كند
در طول اين مدت، هر . ظرف دو سال

بايد سياست هاي دو طرف مي 
خامنه اي . جديدي را در پيش بگيرند

اين تغيير را قوت ايران و نه ضعف آن 
  .  تصوير كند

 اما آيا اجراي اين سناريو كار ساز ●
است؟ حتي آنها كه به رهبراي رژيم 
: ايران نزديك هستند،  مي گويند

واكنش ايران در گرو اعمال امريكا 
 و نمي توانند پيش بيني كنند. است

نظام جمهوري اسالمي تا كجا مي 
  .خواهد جلو برود

     يك تحليل گر برجسته در تهران 
نخستين چيزي كه رهبران : مي گويد

ايران نياز دارند، متقاعد شدن به 
اينست كه امريكا در پي تغيير رژيم 

رژيم مي خواهد به ترتيبي .  نيست
دست اندركار گفتگو شود كه 

 احمدي روحانيت حاكم زيان نبيند و
او نيز . نژاد نيز اعتبار خود را نگاهدارد

مي خواهد چهره انقالبي خود را حفظ 
  .كند و شعارهاي خود را بدهد
 من واقعا :      اين تحليل گر مي گويد

مي خواهم اصالح طلبان كشور را 
اما . براي كشور بهتر است. اداره كنند

بر سر مسائل اساسي،  نمي توانند به راه 
اگر امور شگفتي ...  امريكا بروندتفاهم با

روي دهند و كار احمدي نژاد و خامنه 
اي باشند، آنها نمي توانند سخت سران 
را متوقف كنند اما مي توانند آنها را 
متقاعد كنند كه اين دو مي بايد آن 

  . كارها را مي كردند
 سياست شناس اصالح طلب مي ●

آنها . شكهاي بسيار وجود دارند: گويد
را بر پايه ضديت با امريكا اداره كشور 

اگر آن را تغيير دهند، ديگر . مي كنند
پايه اي براي آنكه مشروعيت خود را بر 

احمدي .  آن بنا نهند، نخواهند داشت
نژاد سخت خواهان ورود در گفتگو با 
امريكا است اما رهبر به او اجازه نمي 

زيرا هركس اين كار را بكند، در . دهد
  . دبزرگ مي شوايران، قهرمان 

اينك با گستاخي : انقالب اسالمي
درپي استفاده » اصول گرايان«شگفتي، 

رياست » انتخابات«از رابطه با امريكا در 
امير محبيان، تحليل . جمهوري هستند

گر روزنامه رسالت، محتواي دونامه اي را 
پيشنهاد مي كند كه بزعم او، اوباما مي 

 يكي كوتاه، پيش از. بايد بنويسد

انتخابات رياست جمهوري، به احمدي 
نژاد  و ديگري  بعد از انتخابات رياست 

بديهي است اميد او اينست كه . جمهوري
نامه اولي، از اسباب موفقيت احمدي نژاد 

به او رأي بدهيم رابطه با امريكا : مي شود
اصالح طلبان نيز بنوبه . را عادي كند

خود، نمي خواهند اوباما اقدامي كند كه 
چنين . ودش به احمدي نژاد برسدس

است سرانجام كار رژيمي كه مغضوب 
مردم است و در سياست خارجي، كارش 
ايجاد بحران و ستيز در ظاهر و معامله در 

قمر مصنوعي و غني . باطن بوده است
سازي اورانيوم نيز بخشي از اين سياست 

  :ويران گر و فرصت سوز است
  

 ،امنيت بين المللي
ه پيما اتم، موشك قار

و اثرشان بر سياست 
  :امريكا

  
  
  

: در كنفرانس مونيخ
تهديد و تحبيب رژيم 
ايران روشي شد كه 
امريكا و متحدان 
اروپائيش از آن سخن 

  :گفتند
  
بايدن، معاون رئيس جمهوري * 

امريكا، در كنفرانس مونيخ  گفته 
ايران ميان امتيازها و انزوا : است

  :و فشار مي بايد انتخاب كند
  
 معاون دنيجو با، 2009 فوريه 7  در◄
 : گفته است كاي آمري جمهورسيير
 راني است با الي متحده مااالتيا

 آن گفت و گو يدرباره برنامه اتم
 كند تهران در ي مديكند، اما تاك

 ي خود باقي فعلري كه در مسيصورت
 .بماند، با انزوا و فشار روبرو خواهد شد

 ري غيبرنامه اتم« آنچه را او رانياگر ا
 دي نام»سمي از ترورتي و حمايقانون

 »يي پر معنايمشوق ها«رها كند، 
 متحده االتيا .وجود خواهد داشت

 »راني اندهي فزاييمقابله با توانا «يبرا
 ادامه خواهد ي دفاع موشكتيبه تقو
  .داد

 باراك اوباما بر دنتي پرز    حكومت
 ي و توسعه به جاي دمكراس،يپلماسيد

 خواهد دي تاكي نظاميروياستفاده از ن
 شد كه واشنگتن ادآورياما . گذاشت

 به كار قيدر دفاع از منافغ خود ازطر
 كه الزم شود، يگرفتن زور، در صورت
 .درنگ نخواهد كرد

  
: مركل، صدر اعظم آلمان* 

ايران نبايد به قدرت اتمي بدل 
  :شود

  
 اعظم صدر، مركل، 2009 فوريه 7  در 

بر ، خيون ميتيآلمان در كنفرانس امن
 به راني الي از تبديريضرورت جلوگ

او .  ه است كرددي تأكي قدرت اتمكي
را  ياتم   شدن جهان از سالح يعار

 در ه است از ناتو خواستضرور دانسته و 
 يها  گاميجهت خلع سالح اتم

 خاطر مركل.  بردارديمتهورانه و جد
 دي بانهي زمنيدر انشان كرده است كه 

دد و قدم نخست  منعقد گرييها مانيپ
 ي اتميها  كاهش قابل توجه سالحديبا

  . باشد
 مطرح يها نهيگفتگو با تهران از گز    

 همراه با هم ميا  است و ما آمادهيكنون
 كه ي اما در صورت.مي راه را برونيا
 ما اورد،ي به بار نيشرفتي راه پنيا

 ني اهي عليشتري بيها مي تحرم،يا آماده
 ميكشور اعمال كن

  
تنها راه باقي : ال  ساركوزينيك* 

 :مانده تشديد تحريم ايران است
  

 ،ي ساركوزكالين، 2009 فوريه 7در ◄ 
، در كنفرانس  فرانسهيجمهور سيير

 ي  پرتاب ماهواره:مونيخ گفته است
 يو.  استي بداري به فضا خبر بسرانيا

 مانده است، ي كه باقيافزود تنها راه
 . استراني ابر ضد ها مي تحرديتشد

 ني در ازي نهيمهم است كه روس   
 حيها شركت داده شود تا از تسل تالش
ما . دي به عمل آيري جلوگراني اياتم

  ها مي تا تحرميازمنديها ن به كمك روس
  . موثرتر شوندبر ايران 

موضعي كه معاون رئيس : انقالب اسالمي
جمهوري امريكا و رئيس جمهوري 
 فرانسه و صدر اعظم آلمان اتخاذ كرده
اند، بعد از اظهارات علي الريجاني بوده 

 :اند كه در زير مي آيد
  
امريكا سياست : علي الريجاني *

يك بام و دو هوا را در آنچه به 
برنامه اتمي ايران مربوط مي 
شود، كنار بنهد و سياست 

به گذشته تعلق » چماق و هويج«
دارد و غرب مي بايد آن را رها 

 :كند
  
انس امنيتي  فوريه، در كنفر6  در ◄

 مجلس سي رئ،يجاني الريعلمونيخ، 
  : مافياها گفته است

آيم كه در طول  اي مي من از منطقه    
هاي اخير  سه دهه و مخصوصاً سال

ها در آن ظهور يافته،  ترين جنگ بيش
تحريك غرب به حمله نظامي صدام بر 

طول  ، كه هشت سال به عليه ايران
 انجاميد، و بعد دو جنگ غرب برعليه
صدام به خاطر تجاوز به كويت و 

 800چنين اشغال عراق كه بيش از  هم
هزار كشته و زخمي روي دست ملت 
عراق گذاشت و ديگر جنگ در 
افغانستان و جنگ اسراييل  برعليه 

، و اخيراً جنگ اسراييل برعليه  لبنان
البته . ملت شجاع و مظلوم غزه

ها متفاوت بود اما  هاي اين جنگ بهانه
هاي  بارزه با تروريسم و سالحبهانه م

كشتارجمعي اركان آن را تشكيل مي 
 .داد
ها  سوال مهم اين است با اين جنگ    

 هزار شهيد 0۵2كه فقط ايران بيش از 
در دفاع مقدس داد، امنيت منطقه بهتر 

؟ يا در  ؟ يا تروريسم كاهش يافت شد
 عراق سالح اتمي پيدا شد؟

آمريكا ،  در هنگام اشغال افغانستان   
مدعي شد مبارزه با مواد مخدر، مبارزه 

، و دستگيري سران  با تروريسم
هاست، كدام  ها هدف آن تروريست

  محقق شد؟
  

   ٧در صفحه

 !و گفتگوهاي محرمانه؟» شفافيت«
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  توليد مواد مخدر در زمان اشغال سال 
 تن در افغانستان بود و در 200،  2001
.  تن رسيد8000 به بيش از 2008سال 

ي مبارزه با تروريسم كه ماجراي مضحك
يافته و به مذاكرات پنهاني برخي 

 ناتو با آنان بدل شده است كه  اعضاي
نتيجه آن را در ماجراي زندان قندهار 
و فرار صدها نفر مي توان به خوبي 

هاي تروريستي هم  يافت، رهبران گروه
شان هستند، پس كدام  كه سرجاي

  هدف محقق شده است؟
جمهور جديد آمريكا در  اخيراً رييس   

 نماينده خود به خاورميانه اعالم اعزام
ها اعزام  او را براي شنيدن حرف :كرد

اين رويكرد نشانه .كردم نه دستور دادن
اوليه مثبتي است كه غلط بودن 

دهد كه  استراتژي گذشته را نشان مي
تئوري پردازي با توهم نسبت به مسائل 
منطقه خاورميانه اضالع مشكالت امنيتي 

بايد مشخصات . تر خواهد كرد را بيش
ها را  فرهنگي مناطق و مصائب آن

 .تر ديد دقيق
،  1332 مرداد 28 آمريكا با كودتاي    

دولت ملي مصدق را سرنگون و 
ديكتاتوري پهلوي را در ايران مجدداً 

، نتيجه اين دخالت عقب نگه  مستقر كرد
داشتن ايران و سلطه بر منابع انرژي 
ايران و خفقان چند دهه و شكنجه 

اري از مبارزان و به شهادت رساندن بسي
 .تعداد زيادي از مردم ايران بود

، با اعزام  13۵7 ـ آمريكا در سال 1
هايزر قصد كودتاي  تيمي همراه ژنرال

بيني امام  ديگري داشت كه با روشن
 .، اين شگرد خنثي شد)ره(خميني 

 ـ آمريكا پس از انقالب اسالمي از 2
طريق سفارت خود در تهران در 

طلبي و ترور  هاي تجزيه ركتح
هاي انقالب طراحي و  شخصيت

كرد و اسناد آن  هدايت عملياتي مي
 .موجود است

 ـ آمريكا صدام را تحريك به حمله 3
 ساله 8به ايران كرد و در طول جنگ 

 .همه گونه كمك نظامي از وي كرد
 ـ آمريكا اموال ايران را در بدو 4

 .پيروزي انقالب مصادره كرد
يكا قرارداد اتمي با ايران را در  ـ آمر۵

و يا حتي . بدو پيروزي انقالب لغو كرد
تعهدات خود را در تحويل سوخت 

 .راكتور اتمي تهران را نيز انجام نداد
 ـ به بهانه مبارزه با تروريسم و سالح 6

 11كشتار جمعي در عراق پس از 
سپتامبر افغانستان و عراق را اشغال كرد 

 دو منطقه كه هم براي مردم اين
دردسر ايجاد كرد و هم براي نظاميان 

 .آمريكا
 روزه اسراييل عليه لبنان 33 ـ جنگ 7

با طراحي و كمك آمريكا صورت 
پذيرفت با تصور اين كه ريشه مقاومت 
حزب اهللا را بكنند اما اين امر توهمي 
بيش نبود و دفاع شجاعانه حزب اهللا 
لبنان شكست جدي اسراييل را متبلور 

 .كرد
 روزه 22 ـ جنگ ناجوانمردانه 8

اسراييل عليه مردم شريف غزه با 
همكاري همه جانبه آمريكا همراه بود 
كه يك فاجعه انساني وسيع حادث شد، 
اما با همه ادعاهاي طرفداري از حقوق 
بشر در اين زمينه سخني از آمريكا 

 . شنيده نشد
يي ايران آمريكا   ـ درمسأله هسته9

انع اصلي حل عاملي دردسر ساز و م
 .مسأله به طريق ديپلماتيك بود

 .و بسياري از مسائل ديگر
طلبي و تروريسم دو روي يك  سلطه   

سكه هستند و داستان مرغ و تخم مرغ 
است و در ضمن دوران سلطه غرب بر 

، انسان  شرق پايان يافته و انسان شرقي
بحث مبارزه با تروريسم .  نيست2درجه 

 حوادث هند چنين در خاورميانه و هم
دهد  و پاكستان و افغانستان نشان مي

استراتژي برخورد با تروريسم اشتباه 

ها عمالً منطقه  بوده است و با اين روش
 .اند را تبديل به انبار باروت كرده

 200توان پذيرفت كه  مگر مي   
ها و  يي همراه با موشك كالهك هسته

هواپيماهاي پيشرفته در اختيار اسراييل 
، سه ميليوني قرار گيرد و  ت دوبا جمعي

ميليارد مسلمان   ۵/١به بيش از
يي براي  بگويد حق نداريد دانش هسته

آميز  توليد برق و ساير مصارف صلح
 داشته باشيد؟

 ۵كند كه  مگر كسي قبول مي    
شان  نميليون مسلمان فلسطيني از وط

،  اخراج شوند و آواره در جهان شوند
قاط جهان جمع اما كساني را از ساير ن

كرده و در سرزمين فلسطين اسكان 
 دهند؟

يي ايران از جنس  اما ماجراي هسته    
ما در چارچوب آژانس و . ديگري است

تي به چنين دانشي دست . پي. ان
يافتيم و آن هم وقتي مصمم شديم كه 
آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي 
قراردادهاي اتمي با ايران را لغو 

 .كردند
يي ايران  يان مسائل هستهمن در جر

هستم و پس از مذاكرات طوالني 
يي  دريافتم كه مناقشه در بحث هسته
 بلكه  ، ايران مطلقاً جنس حقوقي ندارد

هاي ديگري عامل ماجراجويي  ذهنيت
 .است

دانيم شما  شد كه ما مي گاه گفته مي
يي نداريد ولي ممكن  امروز سالح هسته

ه نظر ب! ؟ است روزي به سوي آن برويد
شما اين منطق جايي در عقالنيت، 

 اداره جهان دارد؟
گاه گفته شد كه ايران با تفوق بر 

يي را  يي توازن منطقه آوري هسته فن
گاه به  حال آن كه هيچ. زند بهم مي

كشوري تعرض نكرده و تعرض به 
كشورها را در تضاد با تفكر انقالب 

به فرض صحت اين . داند اسالمي مي
يي اصلي است  ازن منطقهمگر تو ،  سخن

همه . كه همه بايد بدان ملتزم باشند
هاي  آوري توانند در فن كشورها مي

شنيدم در مورد . پيشرفته تالش كنند
ماهواره اخير ايران كه به فضا پرتاب 

در  ، ديگر  شد نيز اظهار نگراني كردند
اين زمينه چه استداللي وجود دارد؟ 

.  ستاين كه ديگر سالح كشتار جمعي ني
از طرفي چطور بحث توازن در تئوري 

 گرايي آمريكا لحاظ نشد؟ جانبه يك
بار اعالم  يي چندين درمذاكرات هسته

كرديم كه ايران براي رفع نگراني 
هاي  ادعايي آمادگي دارد فعاليت

يي خود را در درون كنسرسيومي  هسته
. با مشاركت ساير كشورها سامان دهد

نه چنين اگر كشوري دنبال سالح باشد 
. پيشنهادهايي را مطرح مي كند و نه ان

آن گونه كه .  تي را مي پذيرد. پي
و اتفاقاً رفتار . اسراييل عمل كرده است

دوگانه غرب در اين زمينه بدبيني را 
در جنگ غزه اسراييل . دامن زده است

هاي فسفوري استفاده كرده  از بمب
يكي از فرماندهان نظامي .  است

رد ما اشتباهًا بمب اسراييل اعالم ك
، آيا دنيا اين  فسفري استفاده كرديم

هاي  در بمباران! پذيرد؟ حرف را مي
، آقاي  وحشيانه اسراييل برعليه كودكان

پرز در داووس اعالم كرد ما قبالً به 
خواهيم  زديم كه مي ها تلفن مي خانه

ها را باور  كسي اين حرف! حمله كنيم
 كند؟ البد اين كودك در منزل مي

اما ! نبود كه صداي آقاي پرز را بشنود
درمقابل اين اقدامات ضد حقوق انسان 

ثصويري از ( . موضعي گرفته نشد
كودك كشته شده اي در غزه را نشان 

 )داد

سياست چماق و هويج منسوخ بوده و    
هست و هيچ كس توجهي بدان ندارد 

اي غيرعاقالنه بوده و  و از اساس نظريه
م زدن در راه ادامه چنين روشي گا

 .غلط است
 علي الريجاني، با وزير خارجه ◄

آلمان و سوالنا، كميسر روابط خارجي 
اروپا و وزير خارجه فرانسه و وزير 
خارجه انگلستان و نماينده مجلس اروپا 

  .ديدار و گفتگو كرده است
در قلمرو اتم، تهديد به : انقالب اسالمي

  :جنگ، از نو، عنوان شده است
  

ان هنوز سالها با آنكه اير
از دست يابي به بمب 
اتمي فاصله دارد، گزينه 
نظامي همچنان روي ميز 

  :است
  

بيل رامل، وزير خارجه * 
هنوز سالها : انگلستان و البرادعي

بايد تا ايران به سالح اتمي 
  :دست يابد

  
، به گزارش 2009 فوريه 4  در ◄

رويتر، بيل رامل، در كميسيون امور 
: فته استخارجي مجلس عوام، گ

ارزيابي ما اينست سالها زمان الزم «
است تا كه ايران توانائي هاي خود را 

نه ده ها سال بلكه سالها . بسط دهد 
بنظر من، سال آينده . زمان الزم است
او توضيح داد كه در . مهم خواهد بود

 كشور، در 6اجتماع برلين، نمايندگان 
باره برنامه اتمي ايران، راه حل 

او از قصد . را برگزيدندديپلماتيك 
  . اوباما به گفتگو با ايران استقبال كرد

،  محمد 2009 فوريه 3 در ◄
البرادعي، رئيس آژانس بين المللي 

گفته CNNانرژي اتمي، در مصاحبه با 
 سال آينده به ساختن 2ايران تا : است

تا آن . بمب اتمي توانا نخواهد شد
وقت، دنيا وقت كافي دارد براي اينكه 

. ئله اتم ايران را حل و فصل كندمس
هيچ نيازي نيست برنامه اتمي ايران را 

  .خطري فوري جلوه دهيم
     براي ساختن بمب اتمي، ايران نياز 
به مقدار كافي اورانيوم غني شده دارد 

.  سال وقت مي برد۵ تا 2و تهيه آن، 
سازمانهاي اطالعاتي امريكا، از جمله 

. يده اندسيا، نيز به اين ارزيابي رس
افزون بر اين، براي اين كه ايران 
بتواند بمب اتمي بسازد، مي بايد 
مفتشان آژانس بين المللي انرژي اتمي 

از قرارداد منع . را از ايران اخراج كند
گسترش سالح هسته اي نيز مي بايد 

  .خارج شود
من هنوز بر :      البرادعي مي گويد

رب اين باورم كه ايران بنا بر گفتگو با غ
  . دارد

  
 6در اجتماع نمايندگان * 

كشور، از ابتكار اوباما استقبال 
ايران : شد و نتان ياهو مي گويد

بمب اتمي نخواهد يافت و 
اسرائيل از امريكا مي خواهد 
براي آغاز و پايان گفتگو با ايران 

  :زمان معين كند
  
،  رويتر از برلين 2009 فوريه 4 در ◄

 6نمايندگان : گزارش كرده است
 فوريه خود به اين 4كشور در اجتماع 

نتيجه رسيدند كه ديپلماسي راه حل 
آنان از  گزينه . مسئله اتمي ايران است

گفتگو با ايران كه اوباما برگزيده است،  
يك مقام وزارت .استقبال كردند

ما تصميم گرفتيم : خارجه آلمان گفت
هرگاه ايران به . با ايران گفتگو كنيم

يازهائي كه ما ارائه راه آمد، از امت
كرده ايم، برخوردار مي شود و اگر به 
.  راه نيامد، بر مجازاتها خواهيم افزود

 كشور كه از زمان شروع 6نمايندگان 
رياست جمهوري اوباما، نخستين 
اجتماع خود را تشكيل مي دادند، از 
ايران خواستند به قطعنامه هاي شوراي 
امنيت عمل كند و بگذارد بازرسان 

نس، فعاليتهاي اتمي خود را آزادانه آژا
  .تفتيش كنند

:      يك مقام ديگر اروپائي مي گويد
در باره مجازاتهاي جديد تصميمي 
گرفته نشد و قرار است در ماه مارس، 
بعد از آنكه امريكا بازبيني در سياست 
خارجي خود را بعمل آورد و سياست 
جديد خويش را معين كرد، در لندن، 

  .  برگزار شوداجتماع ديگري
،  به گزارش 2009 فوريه 1 در ◄

آسوشيتدپرس، نتان ياهو، رهبر حزب 
ليكود اسرائيل، در مصاحبه با كانال 
: دوم تلويزيون اسرائيل، گفته است
.  ايران به سالح اتمي مجهز نخواهد شد

هرگاه به نخست وزيري اسرائيل 
انتخاب شوم، مأموريت اول من، خنثي 

  . ران خواهد بودكردن تهديد اتمي اي
اگر خنثي كردن :      از او پرسيده شد

اين خطر حمله نظامي به ايران را 
خنثي : ايجاب كرد، چه؟ او پاسخ داد

كردن اين تهديد بهر اقدامي، از جمله 
نظامي، نياز پيدا كند، بعمل خواهد 

  .آمد
، به گزارش 2009 فوريه 6 در ◄

با : رويتر،  اسرائيل به اوباما گفته است
روش گفتگو با ايران موافقت مي كند 
اما زمان به نتيجه رسيدن اين گفتگو 

و هرگاه گفتگو با . مي بايد كوتاه باشد
ايران به نتيجه نرسيد، اسرائيل حق 
خود مي داند به ايران حمله نظامي 

  . كند
     احتمال مي رود كه نتان ياهو به 
. نخست وزيري اسرائيل انتخاب شود

ت وزيري اسرائيل هرگاه او به نخس
انتخاب شود، در ماه هاي اول نخست 
وزيري خود به واشنگتن خواهد رفت 
و از اوباما خواهد خواست به قول 
خود كه نخواهد گذاشت ايران به 

  . بمب اتمي دست يابد وفا و عمل كند
از آنجا كه :      اسرائيل مي گويد

ايران از مذاكرات براي بدست آوردن 
ند، زمان گفتگو مي زمان استفاده مي ك
اهود باراك، وزير . بايد كوتاه باشد

دفاع كنوني و رهبر حزب كارگر، مي 
اسرائيل با امريكا، بر سر ايران : گويد

: مي بايد به توافقي استراتژيك برسد
زمان گفتگو مي بايد كوتاه باشد و 
هرگاه بي نتيجه شد، مجازاتهاي سخت 
و اقدامهاي قاطع نتيجه بخش را مي 

  .  به دنبال آوردبايد
  

در : رئيس ستاد ارتش امريكا* 
مورد ايران، گزينه نظامي 

  :همچنان روي ميز است
  

، به گزارش 2009 ژانويه 27در 
خبرنگار ژروزالم پست در واشنگتن، 
درياساالر مايك مولن، رئيس ستاد 
مشترك ارتش امريكا، در مصاحبه با او، 

بكار بردن قواي نظامي : گفته است
براي جلوگيري از مجهز شدن امريكا 

ايران به سالح اتمي، گزينه ايست كه 
  . همچنان روي ميز است

     با وجود اين، مولن بر اهميتي كه او 
به همكاري با ايران در مورد افغانستان 

در همان . قائل است، تأكيد مي كند
حال، از سازمان ملل مي خواهد 
قطعنامه هاي سخت تري را براي 

جهز شدن ايران به جلوگيري از م
  .سالح اتمي، تصويب كند

 كه او –     در كنفرانس مطبوعاتي 
  او از توقيف -بندرت برپا مي كند

. كشتي در آبهاي قبرس سخن گفت
اين كشتي حامل اسلحه بود و امريكا بر 
اين نظر است كه از  ايران آمده بود و 

ما فكر مي كنيم . مقصدش سوريه بود
دليل آن .  رفتروز بعد به سوريه مي

اين كه وقتي ما كشتي را توقيف 
كرديم، آنها نگفتند حمل اسلحه برابر 
.  قوانين بين المللي انجام گرفته است

بنا بر اين، نياز به قطعنامه هاي قاطعانه 
بخصوص در اينگونه موارد . تري است

كه ايران آشكارا قطعنامه شوراي 
اشاره او به . امنيت را نقض مي كند

 حمل نقل اسلحه به ايران و محدوديت
  .از ايران بود

  
قراردادن قمر مصنوعي 
در مدار زمين و واكنش 

  :هايي كه بر انگيخت
  

، استراتفور، پرتاب 2009 فوريه 3   در 
قمر مصنوعي به فضا را از سوي ايران، 

  :موضوع بحث قرار داده است
 فوريه، شب هنگام، احمدي 3 در ●

 قمر نژاد اعالن كرد كه قرار دادن
مصنوعي در مدار زمين، با موفقيت 

تكنولوژي كه در . انجام گرفته است
موشك حامل قمر مصنوعي بكار رفته 
است، همانست كه در ساخت 
. موشكهاي قاره پيما بكار مي رود

موفقيت ايران در فرستادن قمر 
مصنوعي به فضا، البته ايران را در 
رابطه ديگري با اروپا و امريكا قرار مي 

  .دهد
يك قمر مخابراتي :  ايران مي گويد●

كوچك را در مدار زمين قرار داده 
قمر «اگر ادعايش راست باشد، .  است
گوياي توانائي ايران در ساخت » اميد

در ماه . و پرتاب قمر مصنوعي است
اوت گذشته، درايران، پرتاب قمر به 

موفقيت در . فضا به شكست انجاميد
ن پرتاب موشك، گوياي پيشرفت ايرا

  . در قلمرو ساخت موشك است
 دو سال پيش، با توجه به همكاري ●

ايران با پاكستان و كره شمالي در زمينه 
موشك، استراتفور فرستادن قمر 
مصنوعي به فضا، از سوي ايران، را 

موشكي كه قمر .  ممكن ارزيابي كرد
مصنوعي ايران را به فضا برده است، از 
خانواده موشك كره شمالي به نام 

Taepodongدر حقيقت، كره .  است
شمالي در كار تكميل موشكي است كه 

برد آن (در بهار آزمايش خواهد كرد 
هر دو ) .  هزار كيلومتر است6بيشتر از  
و تپودونگ، از » سفير اميد«موشك 

موشك روسي اسكود هستند كه بنوبه 
 است كه 2 –خود از موشك آلماني و 

 و آلمانها در جنگ دوم جهاني ساختند
بسياري از كشورها، از آن . بكار بردند

موشك، در ساختن موشكهاي خود، 
  . مايه گرفته اند

 براي امريكا،  فرستادن قمر به فضا از ●
سوي ايران، دليل بر ضرورت برقرار 

قرار .كردن سيستم دفاع موشكي است
و چك است اين سيستم در لهستان 

  .استقرار بجويد
  

  ٨در صفحه 

 !و گفتگوهاي محرمانه؟» شفافيت«
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ا در باره ايجاد موضع حكومت اوبام
اين سيستم در اين دو كشور، مبهم 

گزينش اوباما در اين باره، . است
نخستين انتخاب حكومت اوباما در اين 

اقدام ايران به تأخير .  باره است
انداختن استقرار اين سيستم را بسيار 

  . مشكل خواهد كرد
 پرتاب قمر مصنوعي به فضا، روزي ●

 به بعد از آن انجام گرفت كه ناتو
اعضاي خود اجازه داد هريك، به 
ترتيبي كه مي خواهند، با ايران، توافق 
هاي دو جانبه براي انتقال نيرو و 
.  تجهيزات به افغانستان، بعمل آورند
. روابط غرب با ايران پيچيده است

بخصوص كه همه كشورهاي اروپا در 
تير رس موشك سفير اميد، وقتي به 

قرار يك موشك قاره پيما بدل شود، 
 پرتاب قمر احتماال . مي گيرند

مصنوعي مانع گفتگو و توافق اعضاي 
اما روابط ايران . ناتو با ايران نمي شود

با اغلب كشورهاي اروپا دشوارتر 
  .خواهد شد

 يالريه، 2009 فوريه 11در ●
گفته  كا،ي خارجه آمرري وزنتون،يكل

 در مورد استقرار يي نهامي تصم:است
 ي در اروپاي دفاع موشكستمي سكي

 لي به تماي تا حدودي و مركزيشرق
 ي اتمي هاي به مهار بلندپروازرانيا

 . خواهد داشتياش بستگ
 در كنفرانس امنيتي مونيخ، جو ◄

با توجه به خطر موشكي : بايدن گفت
ايران، امريكا سيستم دفاع موشكي خود 

اما شتاب نمي . را كامل خواهد كرد
شورت كند و با اعضاي ناتو و روسيه م

تازه بستگي به هزينه آن و . مي كند
  .امكانات فني دارد

 كيسينجر، وزير خارجه اسبق امريكا، ◄
در همين كنفرانس، پيشنهاد روسيه را 
در مورد ايجاد سيستم دفاع موشكي 

  .مشترك، جالب ارزيابي كرد
 امريكا و انگلستان و فرانسه و آلمان ◄

پرتاب قمر مصنوعي به فضا را خبري بد 
  .وجب نگراني خواندندو م

دانشمندان و فن : انقالب اسالمي
 با –شناسان ايراني كه قمر مصنوعي را 

آنكه يك كارشناس فرانسوي ادعاي رژيم 
 به فضا پرتاب كرده –را راست نمي داند 

اند، به مردم ايران و مردم جهان گفته اند 
اين پيشرفت . كه ايرانيان به رشد توانايند

. ل استبداد استقطعي ترين حكم ابطا
زيرا ثابت مي كند هرگاه ايران استقالل 
داشت و ايرانيان آزاد بودند، در رشد 
شتاب مي گرفتند و امروز كشوري 
پيشرفته بودند بسا بدون ابتال به مسائلي 

  .كه سرمايه داري پديد آورده است
     با وجود اين، ايرانيان مي بايد بهوش 

غير . تالگوي رژيم كره شمالي اس. باشند
امكانات ) رانت خواري(از خوردن و بردن 

مالي و علمي كشور در قلمرو قدرت 
حاصل آن نيروهاي . نظامي بكار مي افتد

مسلح بسيار پر هزينه و يك جامعه فقير 
است كه براي تغذيه مردمش مي بايد 
دست گدائي بسوي كشورهاي ديگر دراز 

مقايسه كره جنوبي با كره شمالي و . كند
 سرنوشتي كه روسيه پيدا كرد و توجه به

مقايسه ايران با تركيه، مي بايد در همان 
حال كه پيشرفت علمي و فني به ايرانيان 
اعتماد به نفس مي دهد، آنان را بر آن 
دارد كه در جانشين كردن استبداد حاكم 

  .با مردم ساالري، درنگ را جايز نشمارد
  
  
  

در انتخابات عراق، حزب 
ست نزديك به ايران شك

 ايران آماده –خورد 
گفتگو با امريكا بر سر 

  :عراق است
  

انتخابات عراق از نفوذ ايران * 
  :در عراق كاسته است

  
،  نتايج رسمي 2009 فوريه 7 در ◄

اوليه حاكي از پيروزي نوري المالكي 
اين . در انتخابات منطقه اي عراق است

  انجام 2009 ژانويه 31انتخابات در 
دار مالكي با شعار گرفت و ائتالف طرف

در آن شركت » دولت حقوقمدار«
برخي از تحليل گران عراقي و .  كرد

امريكائي اين پيروزي را خطرناك 
توصيف مي كنند زيرا نگران واكنش 
خشونت آميز بازندگاني هستند كه 

  .حاضر نيستند باخت خود را بپذيرند
      نامزدهاي طرفدار مالكي نه تنها در 

 منطقه شيعه 8 منطقه از 7بغداد، بلكه در 
در . نشين، مقامهاي اول را يافته اند

حضور بان كي مون، دبير كل سازمان 
ملل متحد كه به بغداد رفته است،  
پيروزي مالكي اينطور توجيه شد كه 
مردم عراق نه بخاطر مالحظات مذهبي 
كه بخاطر برنامه هاي نامزدها رأي 

او براي تبريك به مردم عراق . دادند
مالكي خطاب به او .  بغداد رفته استبه

ما مي توانيم تضمين بدهيم كه : گفت
تبعيضهاي قومي و ديني بازنخواهند 

  . گشت
با توجه به اين :     از مالكي پرسيدند

امر كه در هيچ كجا اكثريت مطلق را 
به دست نياورده است، با كدام يك از 
احزاب براي اداره مناطق ائتالف 

ما با : اسخ دادخواهد كرد؟ و او پ
كساني ائتالف مي كنيم كه از وحدت 

  .ملي دفاع مي كنند
     برخي شتاب زده اينطور نتيجه 
گيري كردند كه منظور مالكي اينست 
كه با مجلس اعالي اسالمي عراق به 
رهبري عبدالعزيز حكيم، ائتالف 

اين حزب مقام دوم را . نخواهد كرد
. در انتخابات بدست آورده است

، در تهران تشكيل 1982عال در مجلس ا
شده است و متحد وفادار رژيم ايران 

پيش از اين، اين تشكل بغداد و . است
 ايالت جنوب عراق را در مهار خود 6

هاشم داوود، جامعه شناس . داشت
عراقي بر اين نظر است كه از اين پس، 
نفوذ ايران در عراق كاهش يافته و 

  .ميدان مانور ايران تنگ گشته است
     گرچه اين احتمال نيز وجود دارد 
كه رأي دهندگان عراقي كه تشكل 
سياسي كه نتوانسته است حداقل 
خدمات عمومي وعده داده شده را در 

اختيار آنها قرار دهد، زده شده اند،  
اما عراقي هاي شيعه همانقدر نسبت به 
هويت عراقي خود حساس هستند كه 

 آنها اين انتخابات نشان داد كه. ديگران
به همان اندازه كه سني ها، جانبدار 

مجلس اعال براي . وحدت عراق هستند
يك منطقه شيعه خودمختار فعاليت مي 

الگوي آنها منطقه كرد نشين است . كند
 ايالت جنوب منطقه 9و مي خواهند 

مالكي و . اي خودمختار تشكيل دهند
اكثريت مردم عراق با اين منطقه 

هاد حكيم پيشن. گرائي مخالف هستند
اين بود كه رفراندومي براي ايجاد 
منطقه خود مختار كه بصره، دومين 

شهر عراق و مركز نفتي عراق، پايتخت 
اما شكست او كامل بود زيرا . آن باشد

 هزار تن امضاء 30زير پيشنهاد او را تنها 
  . كردند

    تهران هنوز نسبت به نتايج انتخابات 
ها آن. عراق واكنش نشان نداده است

: كه خيلي خوشبين هستند مي گويند
تهران هرگز همه تخم مرغهاي خود را 

تهران با همه . در يك سبد نمي گذارد
حزبهاي شيعه، از جمله با حزب الدعوه 

بنا . به رهبري مالكي، روابط حسنه دارد
بر اين، جا براي نگراني بابت كاهش 

ديگران از . نفوذ ايران، وجود ندارد
 هزار 10مجلس اعال آن بيم دارند كه 

تن افراد سپاه بدر را كه در ايران تعليم 
نظامي ديده اند، بكار بي ثبات كردن 

 منحل اين سپاه، رسما .  كشور بگمارد
اما حضور جدي دارد و در . شده است

نيروهاي مسلح كشور، به رؤساي 
  .تاريخي خود همچنان وفادارند

  
مقام دوم فرماندهي قواي * 

 ايران همچنان :امريكا در عراق
شيعه هاي افراطي را تعليم مي 

  :دهد و مجهز مي كند
  
 فوريه، آسوشيتد پرس 4  در ◄

 2گزارش مي دهد  كه فرمانده شماره 
قواي امريكا در عراق، ژنرال لويد 

ايران همچنان شيعه : اوستين گفته است
هاي افراطي را تعليم مي دهد و تجهيز 

ن شمار اسلحه اي كه در ميدا. مي كند
هاي نبرد نشان مي دهد كه قواي 
عراق كنترل بهتري بر مرزها اعمال مي 
كنند و عمليات مشترك ارتش امريكا و 

  . ارتش عراق موفقيت آميز هستند
 راكتها و خمپاره     قواي امريكا اخيرا 

هائي را يافته اند كه به ما اين باور را 
مي دهند كه ايران همچنان از 

.  مي كندگروههاي افراطي حمايت
برخي از اين افراطي ها كه به ايران 
رفته بودند، در بازگشت، دستگير شده 

  . اند
  

رژيم مافياها هيأت نمايندگي * 
ايران براي چهارمين دور 

  :گفتگوها بر سر عراق
  
 در راني اري سف،ي قمي كاظمحسن ◄

 يبغداد گفته است اگر مقامات عراق
 مذاكرات ني اياعالم كنند دور بعد

در همان چارچوب " راني است، االزم
 . كندي آن را رد نم"ي قبلزميو با مكان

 زي در بغداد نراني سفارت ايسخنگو   
 گفت و گوها نياعالم كرده انجام ا
 و عراق كاي آمريمشروط به دعوت رسم

 .است
 اريهش" سپتامبر، مهي در نشي ماه پك   ي
 امور خارجه عراق گفته ري وز"يباريز

ر حال گفتگو با بود كه كشورش د
 آغاز دور چهارم ي براكاي و آمررانيا

  .مذاكرات است
     صحرارودي نيز در هيأت گفتگو 

  . كننده خواهد بود
صحرارودي يكي از افراد : انقالب اسالمي

گروه مذاكره كننده با قاسملو در وين و 
جزء تيم ترور او و فاضل رسول و قادري 

د  گرايشهاي موجو،در اين موقعيت. بود
 در تدارك انتخابات رياست ،يمژدر ر

نامزدها و اعالم نامزدي . جمهوري هستند
  :ها و شانس هريك بنا بر سنجش افكار

  

نامزدهاي دو جناح و 
رقابت خاتمي با 
احمدي نژاد در 
  !:وفاداري به نظام

  
  

تعهد » رهبر«خاتمي به نظام و * 
   :مي سپارد

  
عاقبت بعد از تعلل و محمد خاتمي ◄

 1387 بهمن ماه 20فراوان در ترديد 
وي .  خود را رسما اعالم كردنامزدي

 در انتخابات : بهمن  گفت9در تاريخ 
 شانس دي كرد بلكه باسكي ردي نباندهيآ
 هم وجود داشته باشد اگر بنده يروزيپ
 كند؛ بار داي وضع ادامه پني و امياين

 از ي بكشم، ولدي آن را بنده بانيسنگ
  گر ااي آديد دي هم باگريآن طرف د

 ابدي شي مملكت افزانهي و هزميايبنده ب
 هر دو طرف نيدرست است؟ بنابرا

 يري گمي مشكل است واال تصمهيقض
 ي كنونتي وضع. بودحت رااريبس

 و به نفع كشور، به نفع ستيدرست ن
 .ستي ني و اسالم ورهبراستياقتصاد، س
 گاهي حفظ جاي براي حركتديمعتقدم با

اوضاع   بهبودزيو ن  در كشوريرهبر
ما نسبت به اسالم، نظام   .رديصورت بگ

  !مي مسئوليو رهبر
» رهبري«    هم او كه الزم مي ديد به 
 بهمن 12تضمين بدهد، در تاريخ 

 من در مجموع بحث :بارديگر گفت
 كه كرده ام به نظرم آمد و هنوز ييها

 مهندس ي است كه آقانيهم نظرم ا
س چون احسا. ندياي در عرصه بيموسو

 هم احساس خطر شاني كردم ايم
 ورود به عرصه يكرده اند و برا

 اگر مهندس موسوي اما. دارنديآمادگ
به هر دليلي نيايد بايد دل به خدا 

  بسپارم و در عرصه بيايم
   و در روز اعالم كانديداتوري خود  

 احيانا گفته شده است كه :اظهار كرد
ام در مورد اين  بنده دچار ترديد بوده

كنم هيچگاه  له؛ بنده اعالم ميمسئ
 اين حضور جا را براي !ام ترديد نداشته

هيچكس و هيچ جرياني تنگ نمي 
چه بايد نكند، راه باز است و معتقديم آ

مورد توجه باشد بعد از اينكه بايد 
پافشاري كنيم انتخاباتي آزاد و مطلوب 
و قانوني برگزار شود، حضور و شور 

  .حضور مردم در عرصه است
  به گزارش  سايت باران وي   

 بهمن طي 24 و 20  16همچنين در
سخناني بر وفاداري خود نسبت به 
 "واليت فقيه تأكيد و ظرفيت ناچيز

 مورد نظر خود در محدوده "اصالحات
هر «:  نظام واليت فقيه را ناچيز خواند

كسي كه روي كار مي آيد، بايد بداند 
كه در جمهوري اسالمي روي كار 

با پذيرش نظامي كه وجود آيد،  مي
دارد و آن را قبول دارد روي كار 

آيد، با پذيرش اينكه در اين نظام  مي
رهبري جايگاه خاص و ويژه خود 
دارد و با پذيرش اينكه چارچوب، 
سياستهاي كلي است و جهت حركت 
كشور مشخص است و حتي عالوه بر 
پاسداشت موفقيت و جايگاه رهبري 

 ايشان نيز حتما بايد به دغدغه هاي
اگر به روال عادي دتوجه داشته باش
 توانيم حساب و تصور پيش برويم مي

طلبان در صحنه  كنيم كه اگر اصالح

باشند نتيجه چه خواهد شد؛ كساني كه 
آيند بايد مشخص كنند چه  مي
خواهند انجام دهند و چه كار  مي
توانند بكنند، نبايد توقعات را باال  مي

فعال  . چيستبرد و ندانيم اولويتها
وظيفه ما اصالح وضع فعلي است و راه 

  .آن هم انتخابات است
ما  : بهمن اعالم كرد 24    و باالخره در 

ايم در مجموعه نظام مشغول  بارها گفته
فعاليت هستيم و قانون اساسي و رهبري 
را قبول داريم و خيانت به انقالب و 

دانيم كه تصور شود  خون شهيدان مي
م هستيم و بنده اينطور اپوزيسيون نظا

  .نبوده و نخواهم بود
  

هم نامزد  مير حسين موسوي* 
  :مي شود؟

  
 بهمن خاتمي 16  بعد از اينكه در ◄

 كه آقاي البته تالش من اين بود: گفت
 را قانع كنم كه به طور قاطع موسوي 

در دهه فجر اعالم كند در عرصه 
 به هرحال مردم ،حضور دارد

 و با توجه به انتظاراتي از ما دارند
انتظار جامعه و احترامي كه براي مردم 
قائل هستيم طبيعي است؛ من بايد به 
قولي كه به مردم داده ام عمل كنم و 

علي (آمادگي خود را براي حضور 
 20 و در اعالم دارم) رغم ميل شخصي

بهمن خود اعالم كانديداتوري كرد، 
 بهمن 22خبر گزاري انتخاب در 

 اعالم يك روز پس از:نوشت
كانديداتوري خاتمي و اعالم اين نكته 
از سوي خاتمي كه ميرحسين موسوي 

برد و به علت همين  در ترديد به سر مي
بندي برسد،  موضوع نتوانسته به جمع
آميز  اي گاليه ميرحسين موسوي نامه

 اين نامه .براي خاتمي ارسال كرد
توسط يكي از معتمدين موسوي در 

 و ه استاختيار خاتمي قرار گرفت
حسين موسوي در اين نامه نسبت به مير

رفتار انتخاباتي خاتمي به شدت گاليه 
  .كرده است
ب به خاتمي مطلبي با اين     وي خطا

 وجود  مضمون نوشته است كه چرا با
احساس تكليف مي گفتم اينكه به شما 

كنم اما قصد ندارم به اين زودي اعالم 
ر نامزدي كنم و تا ارديبهشت بايد منتظ

ماند، در مورد من اينگونه صحبت 
 كرديد و سريعا اعالم حضور كرديد؟

«  و فعال شدنكلمه راه اندازى سايت 
نشان دهنده » جمعيت توحيد و تعاون

آن است كه وى قصد دارد مستقل و 
با تشكيالت خود وارد اين عرصه 

 بهمن يكي از 23 خصوصا كه در.شود
نزديكان ميرحسين موسوي به خبر نگار 

ميرحسين موسوي كه  گفت ام نيوزسح
روز شنبه رسما كانديداتوري خود را 

انتخابات رياست  براي شركت در
 .جمهوري اعالم مي كند

  
كروبي  بسود خاتمي كنار *   

 :نمي رود
  
 در خاتمي  بعد از اينكه خاتمي ◄  

يا من مي آيم يا :  بهمن اعالم كرد13
و ! جناب آقاي مير حسين موسوي

جمله وي را كج دهني به بسياري اين 
 22كروبي تلقي كردند، كروبي در

)  خبرگزاري فارس ( بهمن  اعالم كرد
:   

 وي طي "!كنم  با خاتمي ائتالف نمي"
قاعدتا من : سخناني اظهار داشت

 حاال .حضور دارم و خواهم داشت
داند،  آقاي خاتمي چه صالح مي

با اين شرايط راحتم و با . دانم نمي
 حال  و درخواهم كردخاتمي ائتالف ن

حاضر رئيس ستاد انتخاباتي من دكتر 
كرباسچي، خانم  و رهامي است 

كديور، رحماني عضو مجمع روحانيون 
مبارز و جمعي ديگر در ستاد انتخاباتي 

  من حضور دارند
  ٩در صفحه 

 !و گفتگوهاي محرمانه؟» شفافيت«
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عبداهللا : ابطحي مي گويد* 
  :نوري نظام را قبول ندارد

  
 در مورد  1378 مهر 17 ابطحي در ◄
داهللا نوري  در سايت خود نوشته عب

كه جائي اظهار آن نوري بي":بود 
  شد از كرد كه ميكند جوري رفتار مي

  
رفتارش فهميد كه مشروعيتي براي 
نظام قائل نيست كه در اين ميان در 
مورد انتخابات و كانديداتوري اين و 
آن حرف بزند، حمايت كند و يا حتي 

يده البته تاكنون شن. مخالفت نمايد
نشده كه آقاي نوري قصد تغيير نظام را 

شود فهميد كه داشته باشد، اما كامالً مي
هاي كنوني را نوري اين چارچوب

ها هست باور ندارد و تا اين چارچوب
و نوري به آن باور ندارد، طبيعي است 

  "كه كانديدا نشود
    او تاكنون اعالم كانديداتوري 

دم احمد زيد آبادي از ع.نكرده است 
اقبال اصالح طلبان طرفدار خاتمي به 

سايت خرداد : ( حضور نوري، مينويسد
توانستيم انتخابات  ها مي ما ايراني): 

رياست جمهوري را به فرصتي براي 
و گفتگوي جدي و عميق در  بحث

هاي مختلف  مشكالت عرصه باره 
مشكالت و  مان، علت يابي زندگي

چگونگي رفع آنها تبديل كنيم، اما 
در واقع ايده حضور آقاي   .ديمنكر

عبداهللا نوري در صحنه انتخابات كه 
ما در سازمان دانش  توسط دوستان

ادوار (ايران اسالمي  آموختگان 
نيت  مطرح شد، با همين) تحكيم

صورت گرفت و گمان بر آن بود كه 
 براي بحث علني در با اين حضور، فضا 

باره تنگناهاي جامعه ايران فراهم 
 از رهگذر آن، اجماعي بينشود و  مي

تحول و اصالح براي  نيروهاي خواهان 
هاي موجود  برون رفت از بن بست

دوستان اصالح طلب اما   .آيد مي پديد
هيچگاه به جد حاضر نشدند در اين 
باره بيانديشند و حتي تن به بحثي آزاد 

ظاهرا از نظر آنها   .دهند در اين باره 
مشكل بنيادي كشور حضور آقاي 

رياست جمهوري  حمدي نژاد در كاخا
گفتگويي در درون  است و هر بحث و 

سبب  اي جبهه اصالحات كه لحظه
غفلت جامعه از آن مشكل بنيادي شود، 

 اين تصور كه در !نابجاست بيهوده و 
صورت راهيابي يك نامزد اصالح طلب 
 به دفتر رياست جمهوري،

كشور به روال  هاي موجود  نابساماني
هد افتاد، به زعم من حل شدن خوا

خام است و بخصوص نبايد  تصوري
تصور خامي به  توده مردم را با چنين 

  .اشتباه انداخت
   سايت خرداد طرفدار نوري كه خود 
را پايگاه رسانه اي هواداران اصالحات 
ساختاري مينامد  در ياد داشتي در باره 
 :اعالم كانديداتوري خاتمي نوشت 

ها   پرسشپاسخ به محمد خاتمي بي
طلبي را  سال اصالح هشتبا وي . آمد

تمرين كرديم اما خاتمي مرد بردن 
سره كردن كار  يك بازي سياست و

شود تمرين كرد و  نيست، با او تنها مي
روز فينال  تمرين كرد و هرگز به

رو و  طلبان پيش در ميان اصالح .نرسيد
 بسياري هستند كه خاتمي را ، ساختاري

ها  ماه. بيم دادندحضور در ميدان  از
با او گفتمان كردند و صدها باز نوشتند 

چرا آمدن خاتمي «گفتند كه  و
اما او ترجيح داد، تنها » نادرست است؟

رو و تفريطي  هاي ميانه طيف هياهوي
طلب را بشنود و به هيچ يك از  اصالح

طرح شده از سوي  ها پرسش ده
رو و ساختاري  طلبان پيش اصالح

 خاتمي را فرصتي آمدن .توجهي نكرد
دانيم براي روشن شدن مرز  مي

. متفاوت آن طلبي و تعاريف اصالح
نهيم و  تصميم او را نيز البته ارج مي

و  آرزوي موفقيت براي خاتمي
هوادارانش داريم اما آقاي خاتمي؛ 

  !اينك وقت پاسخ فرا رسيده است
  

اصول گرايان : عسگر اوالدي* 
يك نامزد دارند و او احمدي 

  : استنژاد 
  

 بهمن در محل 23 در عسگراوالدي ◄ 
 در  گيالن حزب موتلفه اسالمي استان

خصوص موقعيت اصولگرايان در 
  1387 جمهوري انتخابات دهم رياست

 اجماع عمومي اصولگرايان :گفته است
 و موضع نژاد است به سمت احمدي

اصولگرايان در انتخابات دهم، رقابت با 
  .طلبان است اصالح

 اصولگرايان به يك  كنيم بايد تالش
بندي واحدي برسند و نبايد از  جمع

توانيم  ها مايوس شويم و مي رايزني
گرايان  وحدت بااليي را در اصول

 رئيس جمهور دولت دهم .پديد آوريم
بايد بيشتر از دولت نهم اقتدار داشته 

صحنه  دولت دهم بايد بتواند درشد وبا
هاي بين المللي با اقتدار مناسبتري 

 حال حاضرنژاد در  احمدي.عمل نمايد
 برخي .تبين مردم محبوب اس

هاي مراجع تقليد، دانشگاهيان  دغدغه
به طور يقين .. پاسخ دهد... و

نژاد كانديداي انتخابات دهم  احمدي
عمومي  اجماع است اما بايد به 

اصولگرايان به سمت وي است و اگر 
كساني از اصولگرايان نيز در اين 

نامزد ديد شوند قطعا انتخابات كان
اگر . اصولگرايان  نخواهند بود

نژاد  مجموعه اصولگرايان روي احمدي
به اجماع برسند كانديداهاي ديگر به 
نفع كانديداي نهايي اصولگرايان 

  .كنند گيري مي  كناره
  

بنا بر سنجش افكار، خاتمي * 
  :برنده مي شود

  
 بنا بر اطالعي واصل از ايران،  دو ◄

يكي را . انجام شده استسنجش افكار 
صدا و سيما انجام داده است و بنا بر 

 برابر آراي 3آن، آراي خاتمي 
ديگري را واواك  .  احمدي نژاد است
بنا بر آن، آراي . انجام داده است

خاتمي دو برابر و نيم آراي احمدي 
  .نژاد است

 خزئلي نيز در سايت خود اطالع ◄
 بهمن، از شركت 22داده است در 

ان كه اغلب حزب اللهي بوده كنندگ
اند، سنجش بعمل آورده و حاصل آن 
اين شده است كه نسبت آراي 

.  است1 به 2احمدي نژاد  به خاتمي، 
رأي دهندگان به كروبي نيز صفر 

  .درصد هستند
     با توجه به اين امر كه به قول 
مطبوعات غرب راه پيمائي دولت 
ساخته بوده و مردم در آن شركت 

د و بنا بر گزارش دريافت شده نكرده ان
 تا 2۵0از ايران، جمعيت شركت كننده 

 هزار نفر بوده اند، سنجش خزئلي 300
گوياي ورشكست به تقصير شدن 

زيرا از جمعيت .  احمدي نژاد است
گرد آوري شده نيز، يك سوم به 

  .خاتمي رأي مي داده اند
  

  
اعتراف هاشمي رفسنجاني نيز * 

ات با از انتخاب: خواندن دارد
 درصد تا انتخابات 99شركت 

  : درصد مشاركت30زير 
  
از لحاظ وابستگي كشور به نفت و  ◄

زماني . واردات اوضاع خوب نيست
كشور را با درآمد هفت يا هشت 

 60كرديم و االن  ميليارد دالر اداره مي
وابستگي به . ميليارد دالر واردات داريم

هاي بعدي ماست،  نفت كه ثروت نسل
 .استخيلي بد 

 99از لحاظ مردمي با انتخابات  
درصدي شروع كرديم و االن در 

 درصد و در 30بعضي از انتخابات به 
بعضي از شهرهاي حساس مثل تهران 

 درصد رسيديم كه آسيب 30به زير 
  .است

  
 

    :انتخابات و نقش سپاه
  

اعطاي امتياز مالي جديد به * 
  :پاسداران

   
  مجلس1387 ديماه 23    در تاريخ 

مافياها تصويب كرد به كليه نيروهاي 
 سال  ٢۵سپاه پاسداران كه بيش از 

سابقه دارند به ميزان يك رده به حقوق 
انان افزوده خواهد شد و تا فرا رسيدن 
دوران بازنشستگي اين افزايش حقوق 

  .پرداخت خواهد شد
   به راستي  وقتي دولت ادعا مي كند 
كه سالها براي يكسان سازي حقوق و 

زايا تالش كرده است و سال گذشته م
به نتيجه رسيده است، چه دليل دارد 
كه حقوق تنها يك قشر از حقوق 
بگيران كشور افزايش يابد؟ آيا افراد 
سپاه پاسداران كه در اكثر  نهادها و 
سازمانها و ادارات  و وزارتخانه ها 
مامور هستند و از محلهاي خدمت 
خود، امتيازات خاصي را دريافت 

دارند، باز مي بايد اين امتياز را مي
  دريافت مي كردند؟ 

    با نگاهي به برخي از مقامات و 
مناصب و مقامها مشاهده مي شود كه 

 درصد آنها در اشغال ۵٠بيش از 
نيروهاي سپاه پاسداران است و 
متصديان از امتيازات خاص 

 –از جمله خانه دولتي . برخوردارند
 –لتي  راننده دو–اتوموبيل دولتي 

 هزينه سفرهاي داخلي –محافظ دولتي 
و خارجي خود و خانواده از بودجه 

 بهداشت و درمان دولتي و –دولت 
 آموزش رايگان خود و –رايگان  
 برق – موبايل – هزينه تلفن –فرزندان 

 – مجوزها –رايگان ..  آب و– گاز –
 –امتيازات دريافت وام هاي كالن 

منازل  –اتوموبيل هاي صفر كيلومتر 
 زمين –واگذاري مجاني يا قسطي 

آيا بازهم اين افراد ...  و–هاي رايگان 
  .نيازمند دريافت حقوق باالتر هستند

     الزم به ذكر است كه كليه نيروهاي 
 نيروهاي – بسيج –ارشد مقاومت بسيج 

 تيپ – فرماندهان لشكر ها –انتظامي 
همه از اين دسته مي ...  گردانها و–ها 

ه بايد افزايش حقوق شامل باشند ك
  .حالشان شود

     چرا نظام واليت مطلقه فقيه بر خود 
الزم و واجب مي داند كه به هر 
صورت به اين نيروي وفادار بيش از 
ديگر نيروها توجه مبذول دارد ؟ اگر 
بنا بر دفاع از كشور در هنگام جنگ 
بوده است كه فرماندهان ارتش و افراد 

نيز بايد اين امتياز را با سابقه اين نيرو 
عالوه بر آن، . دريافت مي كردند

تفاوت كارگران مشاغل ديگر از جمله 
 ريخته – فوالد –كارگران ذوب آهن 

كه ...  و– نساجي – شيشه گري –گري 
مشاغل سخت را بر عهده دارند با سابقه 

 سال چرا از اين امتياز بهره 2۵بيش از 
 – مند نيستند ؟ آيا كارگران شهرداري

با بيش از ...  و– معلمان –اتوبوس راني 
 سال سابقه از اين امتياز  برخوردار 25

  .مي شوند
      جواب منفي است زيرا، در مجلس 
مافياها هنگام اعالم اين افزايش حقوق، 

نيز جرات نكرد  » نماينده«حتي يك 
همه به پيشنهاد رأي . اعتراض كند

در حالي كه همان . دادند
مي دانند برخي از » نمايندگان«

معلمان حق التدريسي ماهها است 
  .حقوق دريافت نكرده اند

      سپاه خود را حافظ دستاوردهاي 
گوئي انقالب ملك . انقالب مي داند
از همان ابتداي . طلق سپاه است

انقالب، براي بيرون كردن مردم از 
صحنه، سپاه را بوجود آوردند تا ستون 

مي دانند همه .  پايه قدرت جديد شود
اين نيرو با توجه به منابع و امكانات كه 
واليت مطلقه فقيه در اختيارش قرار 
داده است، به حدي قدرتمند شده 
است كه نه تنها خود را به سركوب هر 
جنبشي توانا مي بيند، بلكه دولت را به 

  . تصرف خود درآورده و در مي آورد
    سپاه تنها نيروي مدافع نظام واليت 

خامنه اي است و داليل مطلقه 
واگذاري امتيازات بي حد و حصر و 
مقامات و پست ها به افراد سپاه به دليل 

  . از  استبداد حاكم است حمايتش
     از زمان بر سر كار آمدن حكومت 
احمدي نژاد، سپاه در ساختار خود 
تغييراتي به وجود آورده است تا كه 
بتواند در چند مرحله، كنترل كامل  

حفاظت . كشور را به دست آوردامور 
در برابر مردم، پوشش » رهبر«از 

.  تصرف دولت از سوي سپاه است
اكثر جامعه شناسان بر اين باورند كه با 
توجه به عملكرد رژيم واليت فقيه، 
جامعه در حال از هم گسيختگي و 

اين گسست قابل مشاهده . زوال است
در خانواده ها، نگراني شديد را پديد 

كنترل چنين جامعه اي . استآورده 
 جامعه –ديگر از عهده روشنفكران 

خارج ...  علما و– سياسيون –شناسان 
شده است و به زودي بحران عظيم و 
درگيري هاي شديد و ويران كننده از 

اين نيرو، بنا بر نظر .  راه  خواهند رسيد
سران رژيم واليت فقيه، تنها نيرويي 

بل اين است كه احتماال بتواند در مقا
غافل از اين كه . سيل مقاومت كند

اگر گارد جاويدان شاه و شهرباني و 
ساواك آن استبداد توانست، اين نيرو 

  .نيز خواهد توانست
  

نابرابري و بازگشت به تجدد * 
  :صوري

   
   نظرات رفيع پور در اين باره، در 

  :خور توجه است 
ها و اولويت بندي  اما خود برنامه...   « 

در آنها، همواره به شكلي بوده است 
كه جامعه را به نوعي با عوارض و 

مشكالت ناشي از آن روبرو كرده 
گرچه بعد از انقالب از ميزان . است

نابرابري كاسته شد، اما به سختي 
 1368توان پذيرفت كه بعد از سال  مي

 40. ..نابرابري در ايران كم شده است
درصد مردم كه در پايين ترين گروه 

 97/2اجتماعي قرار دارند، مالك 
 درصد ديگر 40ها و  درصد دارايي

 20 درصد دارايي ها و18/27مالك 
 85/74درصد باالي جامعه، مالك 

. باشند هاي جامعه مي درصد دارايي
 1368بنابراين اقداماتي كه بعد از سال 

باالخص در زمينه اقتصاد و آموزش 
انجام گرفته، موجب افزايش نابرابري 

به علت گسترش (گشته و در نتيجه آن 
ثروت در جامعه با ارزش شده ) فقر

رفيع پور،  جامعه شناس (»  .است
و از نزديكان به ) بهشتي( دانشگاه ملي
  ).بيت رهبري 

اگر كه تقابل سنت و تجدد را در     «
توانيم  ظواهر مردم رديابي كنيم مي

أله  باشيم كه در مقطع شاهد اين مس
اما پس . انقالب، روي به سنت برده شد

از مدتي بازگشت به قبل در ظواهر نيز 
تغيير ارزش ها . »دهد خود را نشان مي

ها را در اين مقطع، دكتر رفيع  و نگرش
در « :دهد پور چنين  توضيح مي

شرايط انقالب، تغيير ارزش ها نسبتاً 
: بودسريع، اما با  اين وصف، تدريجي 

هاي ظاهري بدون دستور و زور  قيافه
از باال به صورت دروني به تدريج تغيير 

حجاب ابتدا با  هاي بي خانم. يافت
هاي متوسط و معمول، يك  همان لباس

روسري به سر كشيدند، سپس 
ها بزرگتر و لباسها گشادتر و  روسري

ريشهاي آقايان نيز ... تيره تر شد
ي آقايان انگشتر طال... بتدريج در آمد

با نقره و عقيق جايگزين و كت و 
شلوارهاي شيك به اوركت سربازي 

اما ... وسايل منازل تغيير و... تبديل شد
تحول ارزش ها؛ بسيار عميق تر از اين 
تغييرات ظاهري بود؛ جلسات قرآن، 
نمازهاي جماعت و جمعه، هجوم به 

» ... سوي حوزه، عشق به خدمت و
  .)  جامعه شناس–رفيع پور (

   اما بعد از آن ديگر اين انگيزه ها به 
دليل سلوك رهبران و سران نظام 
تغيير مي كند و مردم نيز دچار تغيير 
مي شوند زيرا ناحق بودن حكومت و 

از ان زمان به بعد . نظام را در مي يابند 
نظام در پي حفظ و بازگرداندن جامعه 
به همان سالها است اما براي اين 

ني نمانده است بازگشت ديگر زما
دوران اصالحات نيز مي توان گفت 
اخرين لگدها را بر باورهاي نظام 
واليت زد تا جايي كه خود ولي وارد 
صحنه گشت تا مانع از مرگ نظام خود 
شود و تالش كرد تا سالهاي اصالحات 
با ناتواني حكومت خاتمي از انجام هر 
اصالحي و با واقعيت يافتن اختيارات 

يابد و بعد بتواند با بر سر خاتمه » رهبر«
كار آوردن رييس جمهوري عقب 
مانده و زورمدار، استبداد  را ادامه 

اما نه تنها نتوانست كه شرايط را . دهد
به گونه اي .  بسيار خطرناك تر كرد

كه نظام واليت فقيه به حكومت گره 
خورد و روز به روز مشروعيت از دست 

 حال در چنين وضعيتي، نياز به.  داد
استفاده از آخرين داشته رژيم، يعني 
نيروي مسلح  دارد و سعي مي كند از 

اما به نظر مي رسد .  آن استفاده كند
كه ديگر زمان براي انجام اين كار از 
دست رفته است و رژيم واليت فقيه 

متن زير . راهي به جز سقوط ندارد 
  :گويا است

    كاهش گرايش به سنت و دور شدن 
را رفيع پور در پژوهشي از نظام سنتي 

  :اين طور توضيح مي دهد
و سالهاي  (1371 تا ١٣۶۵از سال      «
يك تغيير ارزشي در زمينه ) بعد

هاي مذهبي و اعتقادي در  پايبندي
  از يك طرف . جامعه روي داده است

  
  ١٠در صفحه 

 !و گفتگوهاي محرمانه؟»شفافيت«
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ميزان تمايل مردم به دين و روحانيت 
هاي مذهبي كاهش، و از طرف  و سمبل
ايل آن ها به ماديات افزايش ديگر تم

بنابراين در اينجا كامالً . يافته است
مشهود است كه در شرايط جامعه ما 
يك تضاد مشخص بين ارزش هاي 
مادي و ارزش هاي مذهبي وجود 

 و 1373هاي  اين بررسي در سال. دارد
شود كه طي آن نه   نيز تكرار مي1375

 بلكه 1371فقط نتايج پژوهش سال 
ت از آن به بعد نيز تأييد روند تغييرا

  ».شود مي
      و دكتر تقي آزاد ارمكي جامعه 
شناس و فرزند شهيد در باره زوال 
خانواده در نظام واليت  فقيه مي گويد 

يكي ديگر از موضوعات اصلي كه «: 
 شكل حاد    عنوان دردوره جديد به

 توجه شده است وضعيت  بدان
گفته شده است . خانواده ايراني است

كه خانواده ايراني در حال فروپاشي 
فروپاشي خانواده ايراني به . است

فروپاشي نظام سياسي و فرهنگ ايراني 
مرتبط شده و گويي با تحقق فروپاشي 
خانواده در هر سطحي و با هر معنايي 
ديگر از فرد ايراني در روي كره زمين 

شود  گفته مي. اثري نخواهد بود
قدر  بحران در خانواده ايراني آن

جدي و حياتي است كه تعجيل و 
اقدام جمعي براي حل آن ضروري 
است و همه بايد دست در دست هم 
داده و با مشكل زوال خانواده جدي 

  .برخورد كنند
     تغيير بينش زنان و جايگاه آنان، 
افزايش ميزان طالق، كاهش ميزان 
ازدواج، كاهش فرزندآوري، تغيير نگاه 

گيري  به همسر، مركزيت تصميم
شدن  خانواده در جامعه، كمرنگ

باورهاي مذهبي و كاهش اعتماد كه به 
هاي معارض  اي از نقش مجموعه

انجاميده است وضعيت تعارضي حوزه 
مطالعات خانواده در ايران را به طرح 
بحث فروپاشي خانواده، مضيقه ازدواج 

  » .و طالق كشانيده است
      رژيم واليت فقيه تنها راهي كه 

حفظ نظام خانواده در ايران به براي 
نظرش  مي رسد، استفاده از مسلسل و 

زيرا مشاوران آنها فكر . زور است
ديگري به جز استفاده از زور براي 
حفظ خانواده كه مرتبط با حفظ 

اينكه ديده مي . سياست است ندارند
شود نيروي انتظامي با كمك بسيج و 
سپاه و نيروي مقاومت تنها به فكر 

 از طرح هاي امنيتي و سركوب استفاده
هاي اجتماعي هستند به اين دليل 
است كه راه ديگري براي ادامه 

  .حاكميت آنها  باقي نمانده است
      سپاه پاسداران در سالهاي قبل از  
تشكيل حكومت فعلي  نيز در كليه امور 

خود را محق . كشور دخالت مي كرد
امروز نيز، . در اين دخالت مي دانست

 – اقتصادي –ليه امور سياسي در ك
 اطالعاتي خود را – قضايي –امنيتي 

تنها «برتر از ديگران مي داند و بعنوان 
به خود حق » نيروي سازمان يافته
  .زمامداري مي دهد

       كارهاي انجام گرفته توسط 
نيروهاي سركوبگر سپاه،  مرتب انتشار 

در اين مقاله قصد بررسي . يافته اند
 اين نيرو و نيروهاي زير وضعيت  فعلي

مجموعه آن و چگونگي دخالت آنان 
  .در انتخابات گذشته و آينده است

       مدتهاست كه برخي از نيروهاي 
سياسي كه خود زماني در كنار اين 
نيروها بوده اند و به شيوه عمل آنها و 
نيز رهبري نظام آگاه هستند سخن از 
حزب پادگاني مي گويند و معتقدند 

ن نيروها با كمك برخي از سران كه اي
نظام بر كليه امور نظارت كامل دارند و 
در بيشتر مواقع دخالت را حق خود 
مي دانند تا جايي كه انتخاب رييس 
جمهوري و برخي ديگر از مسئوالن 

 امنيتي – قضايي – اقتصادي –سياسي 
  .را نيز در حيطه قدرت خود مي دانند

نشان        ساختار فرماندهي كل قوا 
مي دهد كه انتخاب اعضاي ارشد اين 
نيرو و ديگر نيروهاي نظامي حافظ 

و افراد » رهبر«واليت بر عهده شخص 
مستقر در بيت او مي باشد و به جرات 
مي توان گفت كه اعضاي حزب مسلح 
كامال تحت نظر رهبري در امور 
دخالت مي كنند و منويات رهبري را 

برخي معموال در . به اجرا در مي اورند
مواقع كه رهبري براي مخفي بودن از 
ديدها نياز به انجام اموري را دارد كه 
الزم نمي بيند ديگران از دخالت وي 
در انجامشان مطلع شوند، برخي ها 
مأمور مي شوند كارها را به ترتيبي 
انجام دهند كه پنداري  به اراده خود  

  . اقدام كرده اند
ديده       دخالت رهبري در كليه امور 

در برخي مواقع كه ديگران . مي شود
به هر دليلي از انجام كاري ناتوان 

با كمال قدرت از » رهبر« هستند، 
با . حكم حكومتي استفاده مي كند

صدور حكم، مانع از انجام كاري مي 
شود كه سود آن به مردم مي رسد  و 

در دوره مجلس .  زيانش به رهبري
ششم،  رهبري براي جلوگيري از 

يب طرح مطبوعات و حقوق تصو
  .شهروندي،  از آن حكم استفاده كرد 

      البته دخالت در امور بر خالف راي 
و نظر مردم  و قانون اساسي را خميني 

بعد از او، خامنه اي پا جاي .  سنت كرد
اين گونه دخالت ها . ياي او گذاشت

به جز مواردي است كه در قانون بر 
 اگر عهده شخص واليت مطلقه است و

برخي از خبرگان بازنگري قانون 
اساسي  احساس مي كردند كه ممكن 
است  روزي رهبري براي جلوگيري 
از حقوق مردم نياز به حكم حكومتي 
داشته باشد قطعا آن را در قانون 

با اين حال و با . اساسي مي گنجاندند
آنكه در بازنگري، به رهبر، اختيارات 

منه نزديك به مطلقي را داده اند، خا
اي از قانون اساسي خارج و با صدور 
حكم حكومتي، آن قانون را نقض مي 

در زير يك نمونه از دخالت هاي . كند
مخفيانه رهبري در انتخابات  جامعه 
مدرسين به نقل از شيخ محمد يزدي 

  :آورده مي شود
 چگونگي باره در      شيخ محمد يزدي 

گيري مجمع و انتخاب افراد آن  شكل
مقام معظم رهبري در « :نويسد مي

سخنراني خود براي اعضا شورا در 
 نكته بسيار ،زمان رياست جمهوري

جالبي كه خطاب به من بعنوان مسئول 
بخش سياسي فرمودند اين بود كه در 
نظامهاي حكومتي در برخي مواقع و 

تواند به طور  موارد حكومت نمي
مستقيم وارد شود و اظهار نظر نمايد در 

دارد كه كالم و مرام عين حال دوست 
او از كانال يك تشكيالت ذي نفوذ 

در اين حال . ميان عامه ابراز شودرد
نظام اگر هم از تشكيالت ياد شده 
. حمايت كند در خفا خواهد بود

اي سپس فرمودند جامعه  آيةاهللا خامنه
مدرسين حكم همان تشكيالت را دارد 
و به خصوص وظيفه بخش سياسي آن 

  . استدر اين خصوص خطير
در مورد دوم      شيخ محمد يزدي 

 يك بار هم در ايام رهبري  «: مينويسد
ايشان خدمتشان بوديم و در آن جلسه 
دوستانه ايشان رهنمودهاي بسيار 

اي دادند و خط مشي ما را براي  ارزنده
از جمله عنوان . آينده تعيين فرمودند

اكثر اعضاي شما داراي عنوان : كردند
 و قدم به سن كهولت ديآية اللهي هست

ايد و به تدريج توان كاري تان  گذاشته

دهيد و به جايي  را از دست مي
رسيد كه توانايي انجام كار از شما  مي

بنابراين بايد شما . خالف انتظار است
بدين . تشكيالتتان را اصالح كنيد

ترتيب كه عضوگيري كنيد و از افراد 
جوان و شاداب بهره ببريد و امور 

جامعه مدرسين را به آنها اجرايي 
بسپريد و خودتان در پشت صحنه تنها 

از . به سياستگزاريهاي كلي رو آوريد
جمله پيشنهادهاي ابتكارآميزي كه 
رهبر انقالب در آن جلسه ارايه كردند 
اين بود كه فرمودند اگر موافق هستيد 

اسامي اشان را (آقايان فالني و فالني 
جامعه براي تغيير تشكيالت ) فرمودند

اگر خواستيد . مدرسين انتخاب شوند
اين پيشنهاد . توانيم راي بگيريم مي

مقبول افتاد و به همين دليل با آنكه از 
پايان وقت جلسه گذشته بود آن را 
تمديد كرديم و قرار شد كه مخالفين و 
موافقين با اين پيشنهاد، حرفهايشان را 

يك دور آقايان صحبت كردند و . بزنند
ه اسامي پيشنهادي رهبري ها ب بعضي

بنده به خاطر دارم . تعدادي را افزودند
كه در آنجا اشكالي را مطرح كردم و 

اي فرمودند كه اشكال شما  آقاي خامنه
قابل حل است و راه حلش را عنوان 

در نهايت پنج نفر انتخاب . كردند
شدند و مسئوليت اصالح ساختار جامعه 

 به مدرسين و تغيير برنامه و اساسنامه
جلسه آن قدر . دوش آنان گذاشته شد

به درازا كشيد كه وقت نماز ظهر و 
عصر فرا رسيد و جلسه براي اقامه نماز 

مجدداً . و صرف ناهار موقتاً تعطيل شد
جلسه شروع به كار كرد و مقام واليت 

بنده مايلم با پنج نفري كه . فرمودند
اي داشته باشم و  انتخاب شدند جلسه

 ". توانند تشريف ببرند بقيه آقايان مي
خاطرات آية اهللا يزدي، مركز اسناد (

  ) 32-۵31،ص 1380انقالب اسالمي، 
      از همان زمان، خامنه اي در كليه 
امور كه به حفظ قدرت مربوط مي 

در حال . شود،  مخفيانه، عمل مي كند
حاضر، تصدي بسياري از امور را به 
نيروهاي نظامي و امنيتي  واگذار 

  .استكرده 
  

سپاه و مراحل مختلف * 
  : ماموريتش

  
به طور خالصه مي توان گفت كه سپاه 

 دوره مسئوليت هايي خاص را بر 4در 
  :عهده داشته است

   : 60 -٨۵ مرحله اول بين سالهاي ●
    در اين دوره، نقش سپاه در سركوب 
مردم و مبارزان و دستگيري نيروهاي 

انقالب و شركت در كودتا بر ضد  
 جمهور و دخالت در اعدام رييس

بدين سركوب بود كه . مبارزان بود
دولت استبدادي واليت فقيه استقرار 

 .جست و سپاه ستون پايه آن شد
  :1367-1360   مرحله دوم سالهاي●

   ادامه سركوب ها و شركت در كليه  
دستگيري ها، شكنجه ها،  بازجويي ها 
و اعدام مبارزان، ادامه جنگ تحميلي 

ت نيروي خود به عنوان قدرتمند تا تثبي
ترين نيروي نظامي كشور و تبديل 

  .شدن به ستون فقرات رژيم مالتاريا
    افرادسپاه پاسداران در دو مرحله 
اول،  با حمايت رهبران رژيم واليت 
فقيه،  مأموريت فرو  بردن جامعه را به 
جو ترس و  نگاه داشتنش در اين جو 

  .را به انجام رساندند
  :1376-1368ه سوم سالهاي   مرحل●
  در اين دوره افسران سپاه - 1

پاسداران با  دريافت مقامات باالي 
نظامي وارد صحنه سازندگي و امور 

اقتصادي شدند و با تاسيس دهها 
شركت و قرارگاه توانستند در مدتي 
كوتاه به سرمايه هاي باد آورده اي 

افراد فراواني به ثروتهاي . دست يابند
سردار محصولي و . ت يافتندبزرگ دس

سردار محسن رضايي و سردار مصلحي 
با نام و .... و سردار رحيم صفوي و 

اما بسياري ثروتمند شده . نشان هستند
  . اند و بي نام و نشانند

 افراد سپاه، در اين دوره نيز، در - 2
كليه امور سركوب به خصوص در 
سركوب هاي خياباني شركت مستقيم 

هاي تهران و شهرستانها را داشته و خيابان
به صحنه هاي درگيري با دانشجويان و 
دختران و پسران مي كردند و هر روز 

افراد . دست به نمايش قدرت مي زدند
سپاه، در اين دوره، در بسياري از 
ترورها در خارج از كشور دخيل بوده 

عالوه بر آن در بحران سازيها در .  اند
  . منطقه نيز شركت داشته اند

   علي سعيدي نماينده رهبري در   
: سپاه در رابطه با اين دوران مي گويد

سپاه متناسب با نيازمندي هاي كشور «
و نظام عمل مي كند و در دوره 
سازندگي ماموريت سپاه عالوه بر دفاع 
از مرزها، كمك به دولت جهت تسريع 
امور بازسازي و سازندگي كشور بود 
 يعني سپاه هميشه وظيفه دفاع از
دستاوردهاي انقالب را بر عهده دارد و 
در هر دوره اين دفاع، شكلي متفاوت 

  .دارد
البته اين كمك رساني مشروط به      

آن بود كه سپاه از وظيفه اصلي خود 
 1۵00در همين راستا . فاصله نگيرد

پروژه در دستور كار سپاه قرار گرفت 
 پروژه آن به مرحله 1100كه بيش از 

 پروژه هايي . يده استبهره برداري رس
، )مانند كرخه(همچون سدسازي 

هم ... اتوبان سازي و پل سازي و 
 پروژه در دست احداث 400اكنون نيز 

است كه به تدريج به مرحله نهايي 
سپاه در اين مقطع از  .خواهد رسيد

انقالب توانست در پروژه هاي ملي 
سهم بسزايي داشته باشد و گام هاي 

روژه هايي مانند  پ.بلندي را بردارد
انتقال خط گاز از عسلويه به چابهار كه 
قطعاً از توان پيمانكاران خرد خارج 

  » .بود
 الزم به ذكر است كه در دوره - 3

سازندگي، افراد سپاه پاسداران در 
كنار افراد واواك بيشترين جنايات را 
در حق مردم انجام دادند و ترورهاي 
 گسترده اي را برنامه ريزي و اجرا
نمودند كه برخي از آنها افشا گشت و 
مي توان گفت كه بزرگترين آسيب به 
نظام همانا افشاي دخالت اين افراد در 
ترور در رستوران ميكونوس واقع در 

  . برلين بود 
   : 1384-1376 مرحله چهارم سالهاي ●

   بازگشت مجدد سپاه به صحنه قدرت 
نظامي و سياسي به دليل نياز رهبر به 

.  با نيروهاي سياسي اصالح طلبمقابله
در اين دوره، افراد سپاه كه در 
سركوب گري ها و مقابله با دولت 
وقت شركت داشتند و عالوه بر آن، 
همراه با افراد نيروهاي امنيتي و 
اطالعاتي، در سازمان ترور شركت و 
انجام مأموريت ها براي ترور شخصيت 
ها  برعهده داشتند، مأموريت جديد را 

  . هده گرفتندبر ع
    شركت نيروهاي شخصي پوش سپاه 
در حمله به دانشگاهها و به خصوص 
خوابگاه دانشگاه تهران از جمله 
بزرگترين عمليات سركوب دانشجويان 

بعد از آن سركوب ترس . و مردم بود
خامنه اي و سران سپاه بيشتر شد و 
ترورهاي داخلي معروف به قتل هاي 

ه دستور زنجيره اي  الزم شدند و ب
 .خامنه اي  انجام گرفتند

     سعيدي در مورد نقش سپاه در اين 
سپاه در هيچ دوره : دوره مي گويد 

يي نمي تواند نسبت به نظام و انقالب و 
تغييرات و تحوالت مربوط به آن بي 
تفاوت باشد زيرا همانطور كه مطرح 
شد، سپاه يك نيروي كالسيك نظامي 

ا پيگيري نيست كه فقط مسائل نظامي ر
بسيج و سپاه همواره نسبت به  . كند

اصول و مباني انقالب حساس و نگهبان 
آرمان ها و اصولي هستند كه امام 

آنها را پايه گذاري كرد و ) ره(خميني 
مقام معظم رهبري آنها را تا به امروز 

لذا چيزي فراتر از . ادامه داده است
امام و رهبري نمي گوييم و هر دولت 

ي كه به اين آرمان ها و مجموعه ي
وفادارتر باشد، به سپاه و بسيج نيز 
نزديك تر است و اين دو نهاد هم 
احساس همراهي بيشتري با آن دولت 
خواهند داشت و هرچه در توان 
داشته باشند، در خدمت آن دولت 
قرار مي دهند تا آرمان هاي انقالب و 
نظام محقق شود اما برعكس اگر دولتي 

اصول فاصله بگيرد، از اين مباني و 
طبيعي است بسيج و سپاه هم بي تفاوت 
نخواهند بود و حساسيت خود را اعالم 
خواهند كرد و نظرات شان را به هر 
شكل كه شده براي جامعه مطرح مي 
كنند مانند نامه تعدادي از فرماندهان 
سپاه كه در زمان آقاي خاتمي نوشته 
شد و نسبت به روند آن زمان 

د مطرح شد تا دولت اعتراضاتي شدي
نسبت به رفع آنها توجه ويژه داشته 

  .باشد
 سپاه با هر دولتي كه منتخب مردم 
باشد همراهي مي كند تا زماني كه 
انحرافي از اصول امام و رهبري در 
مشي آن دولت نبيند اما به محض آنكه 
مشاهده كند دولتي از اين آرمان ها 
فاصله گرفته است، هشدار مي دهد و 

به زاويه يي كه بين منويات امام نسبت 
و رهبري و دولت يا ساير قواي سه 
گانه به وجود آمده است، حساسيت 
نشان مي دهند و بر حسب وظايف 

   .خود عمل مي كنند
  :   به بعد1384 مرحله پنجم از ●

 همواره مقصود از بخشي از –  سپاه 
آنست كه كاربدست و قدرتمدار است 

 طلبان، در   در روياروئي با اصالح-
ظاهر، در نقش مدافع رهبري، وارد 
. صحنه انتخابات رياست جمهوري شد

اما در واقع، خيز برداشته بود براي 
با استفاده از زور و .  تصرف دولت

مورد تاييد «تقلبات گسترده، فرد 
، احمدي نژاد،  را بر مقام » رهبري

سعيدي در . رياست جمهوري نشاند
ولت احمدي باره رابطه ميان سپاه و د

  : نژاد مي گويد 
پاه متناسب با درخواست ها و س    «

نيازهاي دولت با آنها همكاري مي كند 
اگر از آن سو اين تقاضا وجود داشته 
باشد سپاه نيز آماده همياري و همكاري 

خب در دولت نهم نيز اين . است
درخواست بيشتر وجود داشته است و 
به همين دليل تعامل سپاه و دولت 

 هايبسياري از كادر. شتر شده استبي
متخصص و باتجربه دولت از بدنه سپاه 
انتخاب شده اند و دولت نيز در اين 
رويكرد سعي دارد از مديراني استفاده 
كند كه از سالمت فكري و اعتقادي 
آنان مطمئن باشد و كادر نيروي انساني 
مومني در اختيار داشته باشد تا در مسير 

 و انحراف پيش اهداف انقالب خستگي
  ».نيايد

    سعيدي در رابطه با افزايش عملكرد 
اقتصادي سپاه در دوران احمدي نژاد 

اگر «:  به خبرنگار عصر ايران مي گويد
منظور از فعاليت هاي اقتصادي سپاه 
فعاليت هاي عمراني آن باشد از دوران 
سازندگي تا به امروز وجود داشته و 

 كالن و اين قرارگاه فعاليت هاي .دارد
طرح هاي ملي را در دست مي 

در بخش عمراني و سازندگي ...گيرد
. نيز نقش سپاه نقش چشمگيري است
  بسياري از طرح ها فقط با كمك سپاه 

 
  ١١در صفحه 

 !و گفتگوهاي محرمانه؟» شفافيت«
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قابل تحقق است، اين نيز منافاتي با 
  ». ندارد44اصل 

  
سپاه و دخالت در امور ديگر *

  : نهادها
    

نژاد و     با به قدرت رسيدن احمدي 
،  سپاه كنترل برخي ديگر »رهبر«تاييد 

از امور را بر عهده گرفت كه در زير با 
» حجت االسالم«توجه به اعترافات 

سعيدي . سعيدي به آنها مي پردازيم 
سپاه عالوه بر اين ... «:  مي گويد 

وظايف معمول و تعريف شده به طور 
خاص نهادي است جهت حفظ 

لذا دستاوردهاي انقالب اسالمي 
شاخصه منحصر به فرد نظامي گري در 
مورد سپاه جواب نمي دهد و بايد ابعاد 
. مختلف ديگر آن را نيز مطرح كرد

سپاه در حوزه هاي امنيتي، نظامي و 
از اين رو به  . فرهنگي فعاليت مي كند

طور مشخص بايد گفت سپاه عالوه بر 
فعاليت هاي امنيتي و نظامي، ماهيتي 

  ».فرهنگي نيز دارد
      البته سعيدي دخالت سپاه در امور 
اقتصادي و سياسي و ترورهاي داخلي 

  .  را از قلم انداخته است... و خارجي و
  

  :دخالت در امور فرهنگي* 
  

ضور سپاه در     سعيدي براي توجيه ح
مروري بر «: امور فرهنگي مي گويد

تاريخ انقالب هاي جهان در گذشته و 
از امروز نشان مي دهد بسياري 

تهديدهاي مورد توجه انقالب ها 
.  و سياسي داشته استماهيتي فرهنگي

گرچه تهديدات امنيتي و نظامي نيز 
همواره مطرح بوده اند ولي انقالب ها 
از ناحيه تهاجمات فرهنگي و سياسي 

 اند تا تهديدات بيشتر ضربه خورده
مهم ترين عامل ...نظامي و امنيتي

توقف و شكست انقالب موسي، 
مات و تهديدهاي فرهنگي بود به تهاج

طوري كه تمام ايده ها و آرمان هاي 
انقالب در جامعه بني اسرائيل را دچار 
تغيير كرد و جريان سامري را نيز كم و 
بيش همه مي دانند كه چگونه او با 
ابزارهاي فرهنگي جامعه را به اغوا 
كشاند و يك جامعه توحيدي را به 

تمام ذا ل.گوساله پرستي تبديل كرد
انقالب هاي توحيدي در معرض 
خطرات فرهنگي قرار دارند و نهادها و 
دستگاه هايي بايد وجود داشته باشند تا 
در مقابل اين خطرات ايستادگي كنند 
و تالش گسترده يي داشته باشند جهت 
تعميق باورها و فرهنگ انقالب، كه 
پديده رجعت و استحاله فرهنگي تكرار 

 نيز پديده در سال هاي اخير. نشود
انقالب هاي رنگين زنگ خطري است 

  . براي انقالب ها
با توجه به اين نوع تهديدات ...

فرهنگي لزوم يك نيروي انقالبي در 
جهت واكسينه كردن مردم براي مقابله 
با خطرات كامالً محسوس است و از 
اين حيث سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي نيز با حداكثر ظرفيت سعي در 

 هاي انقالب اسالمي و حفظ ارزش
  ».توحيدي دارد

عمق ارزيابي باال،  سعيدي در       
ر بمردم  جنبشهاي از  را م رژيوحشت 

از ترس .  رژيم بازگو مي كندد ض
را رژيم به طرق » انقالب مخملي«

دستگيري و . مختلف ابراز مي كند
تدارك «محكوم كردن افراد به بهانه 

 ترس ، شيوه ديگر ابراز»انقالب مخملي
آماده كرده سپاه . از جنبش مردم است

و بسيج و نيروهاي انتظامي نيز روشي از 
روشهاي اظهار ترس از حركتهاي مردم 

  .است

 را افراد سپاهسعيدي ميزان نفوذ       
ر بخش د...«:  برآورد مي كنداينگونه 

فرهنگي نيز سپاه مي تواند نيروي معين 
نهادهاي فرهنگي همچون صدا و سيما، 

ازمان تبليغات و ساير مراكز فرهنگي س
و هنري باشد زيرا تمام اين مراكز 
جمعاً نمي توانند پاسخگوي نيازهاي 

  ».فرهنگي جامعه باشند
 چون ،با توجه به توضيحات سعيدي    

مراكز فرهنگي نمي توانند پاسخگوي 
مسائل فرهنگي شوند پس ضرورت 

وي .  وارد امور فرهنگي شودسپاهدارد 
يكي از مهم ترين « :  دهدادامه مي

وظايف سپاه و بسيج در شرايط صلح، 
 ميليوني 20سازماندهي فرهنگي بسيج 

است تا با تعميق باورها در تك تك 
پاسداران و بسيجيان بتوانند حالت 
بازدارنده در برابر تهديدات دشمن به 

با وجود تمام تالش هايي . وجود آورند
كه در اين حوزه صورت گرفته است 

 ميليوني 20 باز وضعيت بسيج ولي
رضايت بخش نيست و ما با آرمان امام 

  ».در اين خصوص فاصله داريم
  
  : دخالت در امور نظامي*
  

رابطه حجت االسالم سعيدي در اين     
سپاه نيروي معين بسياري «: مي گويد

مثالً نيروي معين . از ديگر نهادها است
به . ارتش در حفاظت از مرزها است

قتي شرايط كشور بحراني عبارتي و
باشد و ارتش به تنهايي نتواند از انجام 
اين وظيفه برآيد، سپاه به كمك ارتش 

   .مي آيد و وارد عرصه مي شود
  

  : دخالت در امور امنيتي* 
    
سعيدي نقش سپاه پاسداران در امور   

 ...«: توضيح مي دهدامنيتي را اينگونه 
در حوزه هاي امنيتي و اطالعات 

 . معين وزارت اطالعات است نيروي
زيرا سپاه و بسيج با شبكه گسترده يي 
كه در اكثر شهرها و نقاط كشور دارند 
مي توانند با دستيابي به منابع مختلف 
اطالعاتي به وزارت اطالعات كمك 

اما  سپاه كارش در اطالع  ».كنند
.  رساني و خبرچيني خالصه نمي شود
. مي خواهد واواك تابع سپاه باشد

سعيدي اشاره اي به دخالت سپاه در 
عصر ايران از او .  واواك نمي كندامور

 به پاسخهاي او.  سئوال مي كند
سئوال، ناخواسته، واقعيتهائي را باز مي 

 :گويند
شما در بخش ديگري از پاسخ :  سئوال

هاي پيشين اشاره داشتيد سپاه نيروي 
معين وزارت اطالعات هم محسوب مي 

برخي به تداخل كار شود، اخيراً نيز 
وزارت اطالعات و حفاظت اطالعات 
سپاه اشاره داشتند كه واكنش وزير 

شما . اطالعات را هم به همراه داشت
  نيز از اين سو پاسخي داريد؟

وزارت اطالعات و حفاظت ...«: سعيدي
اطالعات و بخش اطالعات سپاه هر 
. كدام وظايف تعريف شده يي دارند

ن اطالعاتي وزارت اطالعات وظيفه كال
و امنيت داخلي همچون مبارزه با 

اما  اقدامات جاسوسي را بر عهده دارد 
سپاه و بسيج به لحاظ امكانات و گستره 
وسيعي كه تحت كنترل دارند مي 
توانند هرگونه اخبار و اطالعاتي كه 
مورد نياز وزارت اطالعات است را در 

 ولي در هر .اختيارشان قرار دهند
م كننده وزارت  نيروي اقدا،حال

اطالعات است و حفاظت اطالعات سپاه 
  .نقش كمك و معين را ايفا مي كند

يعني اطالعات و حفاظت : سوال
اطالعات سپاه راساً و مستقالً نمي تواند 

  .وارد عمل شود
اگر با تعامل و همكاري ...«: سعيدي

خود وزارت اطالعات باشد، منعي 
 در نقاطي هرچند ممكن است. ندارد
 اطالعات با بخش اطالعات يا وزارت

حفاظت اطالعات سپاه با اختالفاتي 
همان طور كه در ساير . مواجه باشند

مراكز و قوا ممكن است اين اختالفات 
 ولي در كل اين نوع .بروز كند

هرچند در . مشكالت پايدار نيست 
شرايط بحراني ممكن است اطالعات 

مثالً در . سپاه مستقيماً وارد عمل شود
ي قتل هاي زنجيره يي چون ماجرا

دستگاه اطالعاتي از درون متالشي 
شده بود الزم بود اطالعات سپاه 
مستقيماً عمل كند تا شرايط عادي و 

  .معمولي برقرار شود
سعيدي اعترافات خوبي در اين      

 او تصريح مي كند كه. مي كندمورد 
در شرايط بحراني سپاه مستقيما عمل 

قتل هاي «ن را آمي كند و نمونه 
 اما الزم است . اعالم كرد»زنجيره اي
 كه سپاه و اطالعات سپاه در گفته شود

 قتل ها و وبسياري از دستگيري ها 
ترورها بدون اطالع ديگران وارد عمل 
. مي شود و راسا اقدام مي نمايد

سعيدي در اين بخش در مورد ايجاد 
عات موازي به خوبي سخن به اطال

 ه حال كسيرده است كه تا بميان آو
اينگونه عنوان نكرده بود و همه آن را 

   .رد مي كردند
  

  : دخالت در امور انتظامي* 
  

 در اين مورد و دخالت در     سعيدي
از ...«: امور انتظامي شهرها مي گويد 

سوي ديگر در بخش امنيتي شهرها سپاه 
نيروي معين نيروي انتظامي است و در 
 شرايطي كه نيروي انتظامي نياز به
نيروهاي كمكي داشته باشد سپاه ياري 

طبيعي است . رسان آنها خواهد بود
حضور بسيج و سپاه در جاي جاي 
كشور مي تواند بسترساز امنيت و نظم 

يعني در عين آنكه سپاه و . كشور باشد
بسيج يكسري وظايف معمول و تعريف 
شده مستقل دارند در زمان هاي الزم 

  ».خش ها كمك مي كنندببه ساير 
     بدين ترتيب، سپاه در تمامي 

وقتي . سازمانهاي حكومت حضور دارد
در نظر داشته باشيم كه در مجلس و 
دستگاه قضائي نيز سپاه حضور دارد، 
بهتر در مي يابيم چرا  انتخابات براي 
سپاه از اهميت ويژه اي برخوردار 

  .است
  

  دخالت در امر انتخابات * 
  

مين سعيدي فرد امين رهبري و ا     
رييس حزب مسلح در رابطه با انتخابات 

: سپاه در آن مي گويدو دخالت 
اين جزء شاخصه هاي يك نهاد  ...«

انقالبي است كه از جمله وظايفش 
 لذا .حفظ دستاوردهاي انقالب است

سپاه ضمن آنكه اصل ورود در عرصه 
انتخابات و مشاركت همگاني را جزء 
وظيفه ذاتي خود فرض مي كند، سعي 

د هدفمند و آگاهانه كانديداها را دار
به نيروهاي خود و جامعه معرفي كند 
تا فريب ها و اغواها در انتخابات خنثي 

   ».شود
سعيدي در توجيه حضور سپاه و      

 نيروهاي نظامي در »عدم دخالت«
صحبت ها و ...«: انتخابات مي گويد 

را نبايد ) ره(فرمايشات امام خميني
چ گاه نفرمودند ايشان هي. تحريف كنيم

نيروهاي مسلح كار سياسي نكنند بلكه 
تاكيد داشتند نيروهاي مسلح كار حزبي 
و جناحي نكنند و احزاب نيز سپاه و 

  .بسيج را جوالنگاه خود ندانند
ما طبق نصيحت هاي امام خميني      
عمل مي كنيم و به حدود و ) ره(

ثغوري كه ايشان تعيين كرده اند، 
 رو به سياست و تغيير و از اين. پايبنديم

تحوالت جامعه حساس هستيم بدون 
 زيرا .آنكه كار حزبي و جناحي كنيم

اين بخش جزء قلمرو ممنوعه نيروهاي 
مسلح است ولي اگر ما گفتيم به 
متدينين راي دهيد، چون رهبرمان 
فرموده اند به مومنين و انقالبيون راي 

ن كار حزبي است؟ قطعاً دهيد، اي
ما به اين شكل كار  ...چنين نيست

سياسي مي كنيم و بي تفاوت نمي 
از سويي ديگر وقتي مي گوييم . نشينيم

اصولگرايي، منظورمان يك حزب و 
گروه خاصي نيست بلكه يك اصطالح 
مبنايي است زيرا حزب يك مرامنامه و 
اساسنامه مشخص دارد و از كانديدايي 
خاص هم در هر دوره حمايت مي 

وع فعاليت هاي كند اما ما با اين ن
ما فقط به اصول . حزبي مرز داريم

اشاره مي كنيم مثالً مي گوييم به 
متدينين و مومنين يا حزب اللهي ها 
راي دهيد كه مواضع شان در برابر 
امريكا محكم است و پايدار يا در مورد 

  .فلسطين موضع حمايت قطعي دارند
اول بايد حرف امام را عيناً نقل  ...     

 اين صورت ايشان هيچ گاه كرد كه در
نگفتند نيروهاي مسلح كار سياسي نكنند 
بلكه فرمودند من زنده باشم يا نباشم 
نبايد بگذاريد انقالب به دست نااهالن 

طب اين اخمآيا بسيج و سپاه . بيفتد
جمله نيستند؟ پس آنها به عنوان يك 

  نهاد انقالبي چه وظيفه يي دارند؟
گرايي و ما تعريف مان از اصول...    

اصولگرا . شاخص هاي آن روشن است
يعني كسي كه با توجه به آموزه هاي 
ديني و مذهبي پيرو آرمان هاي امام و 
رهبري است و به اصول و مباني 
جمهوري اسالمي و حكومت دين 

سپاه و بسيج به اين معنا .... پايبند است
از اصولگرايي و اصولگرايان حمايت 

طقه مي كنند بدون آنكه وارد من
حزب نيز تعريف . ممنوعه احزاب شوند

ما اصولگرايي . و مصداق مشخصي دارد
را همان حزب اللهي مي دانيم نه يك 
  .مرام حزبي و جناحي خاص

سپاه نيز به دنبال اصول و خطوط  ...    
امام حركت مي كند و از منويات 
رهبري تبعيت مي كند و در خارج از 
اين چارچوب هيچ اقدامي را مجاز 

هنجارشكني هاي دوران . مي داندن
اصالحات خارج از اين چارچوب ها 
  .قرار مي گرفت

اصولگرايي از اين منظر يعني ...
بازگشت به اصول اوليه و ديدگاه هاي 
امام كه بايد در جامعه جاري و ساري 
باشد؛ اصولي كه از دل حوزه علميه 
قم، روحانيت و دانشگاهيان برمي آيد و 

يني و اسالمي متناسب با فرهنگ د
مردم است اين همان چيزي است كه 
مردم به آن راي داده اند و مقام معظم 
رهبري نيز در ديدار اخيري كه در 
هفته دولت با دولتمردان داشتند، 

از . شاخصه هاي آن را تعريف كردند
لفه دارد ؤ م18نظر ايشان اصولگرايي 

كه مهم ترين مورد آن احياي گفتمان 

است بنابراين حضرت امام خميني 
مادامي كه اصولگرايي به معناي اصول 
دين گرايي باشد مورد تاييد و تاكيد ما 
است بدون آنكه وارد مصداق خاصي 

  ».شويم
  

  سپاه و انتخابات آينده * 
   

سعيدي نماينده رهبري در سپاه     
پاسداران در مورد نقش سپاه و بسيج 

  :ينده مي گويدآدر انتخابات 
هر انتخاباتي يكسري كار ما در ...     «

نخست . اساسي را در نظر مي گيريم
ايجاد بستر مناسب جهت مشاركت فعال 

تناسب پاسداران و بسيجيان كشور كه م
ايجاد . با خواست رهبر انقالب است

فضاسازي براي هدفمند كردن راي ها 
در اين . با ارائه شاخص ها و معيارها

بخش سپاه وظيفه ويژه يي را ايفا مي 
 زيرا .د تا بتواند فضا را شفاف كندكن

در حال حاضر تغييراتي نسبت به 
گذشته به وجود آمده است كه انتخاب 

مثالً در . درست را مشكل مي سازد
هبري كامالً نظام صدر اسالم انتخاب ر
انتخاب رهبر با  ...مند و مشخص بود

ذات تعالي و پيامبر صورت مي گرفت 
و مردم در يك بيعت راي كلي به 
رهبر جامعه مي دادند مانند اتفاقي كه 
در رفراندوم جمهوري اسالمي صورت 
گرفت كه به نوعي بيعت مردم بود با 

  . امام و انقالب
اما به گمان من ما در حال حاضر ...    

در دموكراسي افراط كرديم حتي 
انتخاب رهبر نيز از طريق راي مردم 
توسط مجلس خبرگان صورت مي 

 مجريه و قوه گيرد و سرنوشت قوه
 نيز با راي مستقيم مردم مشخص مقننه

  .شودمي
 تقريباً تمام اركان ،در حال حاضر ...    

نظام توسط راي مردم تعيين مي شود 
و ماهيت اسالميت نظام كه همان 
خبرگان و نظام واليت فقيه است هم به 
. نحوي ديگر با راي مردم ارتباط دارد

 خدا در زمان ما اسالميت نظام و احكام
به راي مردم واگذار شده است و دقيقاً 
به همين دليل است كه راي دادن در 
نظام جمهوري اسالمي باالترين تكليف 

  . براي هر ايراني محسوب مي شود
سعيدي معتقد است كه در     

چرا كه . دموكراسي افراط شده است
انتخاب به راي مردم واگذار شده 

بديهي است واقعيت را نمي . است
واقعيت اينست كه در نظام : دگوي

را قيم و » رهبر«واليت مطلقه فقيه، 
صاحب اختيار مطلق مردم كرده است 
و مردم به كساني رأي مي دهند كه 

» شوراي نگهبان«مأموران اين قيم در 
مداخله سپاه و واواك . معين مي كنند

و بسيج و نيروهاي انتظامي حكايت 
آشكاري است از اين واقعيت، كه رأي 

» رهبر«ردم حتي در گزينش مأموران م
 مداخله سپاه در  .نيز بي اثر الزم است

انتخابات بدين جهت نيست كه بنا بر 
تمايل افراد خود، نامزدي را ترجيح 

بدين لحاظ است كه مي . مي دهد
  . خواهد تصرف دولت را قطعي كند

  ادامه دارد 
مافياهائي كه سپاه پديد : انقالب اسالمي
 اقتصاد ايران نيز چنگ آورده است، بر
تا بدانجا مافياها در رانت . انداخته است

خواري حريصند كه بحران كمتر اثري بر 
. رفتار اقتصادي رژيم نگذاشته است

بودجه اي را حكومت احمدي نژاد به 
داده است كه ارقام هزينه آن واقعي و 
ارقام درآمدش دروغهائي سخت فاحش 

  :هشتند
  

  ١٢در صفحه
  
  

 !و گفتگوهاي محرمانه؟» شفافيت«
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 دالر كسر  ميليارد46
و فاجعه اي ! بودجه

 88كه بودجه سال 
ببار مي آورد، بي 

ثباتي دركار و 
معيشت و فقر 
  :روزافزون

  
  

هاي مجلس  مركز پژوهش* 
 هزار 44كسري : برآورد كرد

 88ميليارد توماني بودجه 
  

گزارش ) 1387 بهمن 21(اعتماد ملي 
 88كسري بودجه در سال   :كرده است

كه پيش از اين اي است  ترين نكته مهم
از سوي كارشناسان اقتصادي و اينك 
از سوي نمايندگان مجلس بر آن تاكيد 

 و 88مبيني در مورد بودجه .. .شود مي
ارقام و اعداد عجيب و ترديد برانگيزي 
همچون درآمد حاصل از حذف يارانه 

هاي انرژي و حذف رقم بزرگ  حامل 
ها از ستون  مربوط به اين حامل

مدهاي مالياتي و ها و درآ هزينه
شده معتقد  غيرنفتي كه در آن گنجانده

است كه در صورت فروش نفت با 
ر   دال۵/٣٧ قيمت متوسط هر بشكه

ر از   ميليارد دال37ف آن تا  مابقي اختال
حساب ذخيره ارزي برداشت خواهد 

نمايندگان مجلس هشتم نيز كه از . شد
ري بودجه   ميليارد دال30 تا ٢۵كسري 

خبر داده بودند اين ارقام  88در سال 
  . كنند را خيلي بيش از اين عنوان مي

هاي مجلس  طوري كه مركز پژوهش به
 ۵٧1/440در گزارشي از كسري 

 . خبر داد88ميليارد ريالي بودجه 
در اين گزارش آمده است، تنظيم     

 با 1388منابع و مصارف بودجه سال 
كاهش . رو است هايي روبه پيچيدگي

ام، كاهش سقف توليد قيمت نفت خ
اوپك، نحوه برآورد و اعمال آثار 

المللي و اثر ركود  بحران مالي بين
ناشي از آن بر سود و در نتيجه ماليات 

و ) هاي دولتي و غيردولتي شركت(
هاي دولتي و ركود  سود سهام شركت

يحه  بازار بورس و نحوه انعكاس اثر ال
ها بر منابع و  هدفمند كردن يارانه

ها  ولت ازجمله اين پيچيدگيمصارف د
هاي مجلس در   مركز پژوهش . است

گزارشي از تركيب مصارف و منابع 
 كل كشور 1388يحه بودجه سال  ال

دولت در تنظيم منابع و : م كرد اعال
يحه   آثار ال88مصارف بودجه سال 
افزايش قيمت (ها  هدفمند كردن يارانه

را لحاظ كرده ) هاي انرژي حامل
بر اساس ارقام (يحه  اين ال. است

هزار ١٧۵حدود ) 1387عملكرد سال 
. ميليارد ريال اثر مالي داشته است

 هزار ميليارد اعتبار مورد 90كاهش (
نياز براي واردات بنزين و نفت و گاز و 

هاي انرژي و  پرداخت يارانه حامل
 هزار ميليارد ريال منابع ٨۵افزايش 

هاي  ناشي از افزايش قيمت حامل
يحه هدفمند كردن   اجراي الانرژي در

 .)ها يارانه
بنابر اين گزارش، دولت براي تراز      

بر استفاده از كل  وه كردن بودجه عال
عايدات نفت خام صادراتي در سال 

 ميليارد 521 هزار و 116، حدود 88
از موجودي ) ر  ميليارد دال33/12ريال 

حساب ذخيره ارزي برداشت كرده 
  . است

ي از اين گزارش به همچنين در بخش
عدم قطعيت منابع تامين بودجه اشاره 

عدم قطعيت منابع : شده و آمده است
برآورد بخشي از آنها، منابع و   و بيش

 را با 1388يحه بودجه سال  مصارف ال
. رو ساخته است مخاطرات بزرگي روبه

ضمن آنكه در صورت تداوم 
هاي كنوني نفت، رويكرد  قيمت

 با 1388ه سال يحه بودج انبساطي ال
كاهش شديد منابع حساب ذخيره 

ها،  ارزي و استفاده از ساير ظرفيت
 با 1389نظام مالي كشور را در سال 

رو خواهد  مخاطرات جدي روبه
  . ساخت

هاي مجلس  بر اين اساس مركز پژوهش
در بخشي از گزارش خود از دولت 

يحه  خواسته تا ضمن تعيين تكليف ال
، تعديل يا عدم ها هدفمند كردن يارانه

شده در  هاي انجام بيني تعديل پيش
م درآمدهاي غيرنفتي و  مورد اقال

يحه از بعد انبساطي  تعيين رويكرد ال
يحه اقدام  ح ال بودن آن نسبت به اصال

  .كند
  
بودجه نمايانگر فاجعه هاي *

اقتصادي است كه رژيم مافياها 
  :ببار آورده است و مي آورد

  
عتماد ملي در ، ا1387 بهمن 21در ◄ 

: سرمقاله خود، هشدار داده است
 هزار ميليارد 44 بيش از 88بودجه 

اين خبر . تومان كسري خواهد داشت
هاي  ديروز به نقل از مركز پژوهش

هاي خبري قرار  مجلس روي تلكس
 44در نگاه نخست وجود چاله . گرفت

هزار ميليارد توماني به اندازه كافي 
نوز سند گوياي اين واقعيت است كه ه

بودجه در ايران با شفافيت فاصله 
 . داردياديز

 برابر ميزان از كسري بودجه كه اين    
كل درآمد نفتي ايران در سه يا چهار 

ترين چاله   شايد عجيباست، سال قبل 
هاي سنواتي اقتصاد ايران باشد  بودجه
ل براي نشان  تواند بهترين استدال و مي

ريزان  ههاي سست ايده برنام دادن پايه
اينكه . اقتصادي كشور محسوب شود

اي برنامه بودجه   به گونهها دولتيچرا 
كنند كه در همان ابتدا  را تدوين مي

 44معادل ( هزار ميليارد تومان، 44بايد 
 به نرخي رسمي هر ) ( ر ميليارد دال

 ميليارد 3/46 تومان، كسري ٩۵0دالر 
كسري را به رخ بكشد ) ا.دالر مي شود ا

قه   است كه تا حد زيادي عالپرسشي
اي غيرشفاف   تدوين بودجهبهدولت را 
  .دهد نشان مي

 درصدي درآمدهاي 40 رشد    
هاي  مالياتي، واگذاري سهام شركت

 هزار ۵۵دولتي به ميزان حدود 
ميليارد ريال، منابع حاصل از هدفمند 

 هزار ٨۵ها به ميزان  كردن يارانه
يزان عايدات نفتي به م ميليارد ريال،

 7/28معادل ( ميليارد ريال 272۵73
 ٩۵00ر بر مبناي نرخ  ارز  ميليارد دال

، برداشت از موجودي حساب )ريال
 ميليارد 116۵21ذخيره ارزي به ميزان 

) ر  ميليارد دال3/12معادل (ريال 
يحه  ترين منابع دولت را در ال اصلي

دهد و به  بودجه سال آينده نشان مي
 است كه وضوح نيز حاكي از آن

 درصد، 3/۵٣ها باز به ميزان  دولتي
اي نفتي را راهي مجلس  بودجه
از سوي ديگر اما بخش . ندا كرده

مصارف بودجه نيز با حجمي معادل 
 ميليارد ريال در كنار بخش 1031123

دهد كه تا به  منابع ويتريني را نشان مي
اند بر اين  حال كارشناسان نتوانسته

رواقعي ويترين نامي جز بودجه غي
  .بگذارند

هزار ميليارد تومان كسري بودجه 44   
ناشي از تفاوتي كه ميان منابع و 

 اقتصاد  مصارف وجود دارد از حاال
هاي   با نگراني2009ايران را در سال 

چنين . زيادي مواجه كرده است
اي دولت را بدون شك  كسري بودجه

به سمت چاپ اسكناس، استقراض از 
استقراض از بانك مركزي و يا حتي 

. كند  خارجي هدايت مييها بانك
  راهبردهايي كه اگر رخ دهد از حاال

توان حدس زد كه چه روزهايي در  مي
براي همين . انتظار اقتصاد ايران است

بودجه تا اينجا خبري خوشايند براي 
مردم نبوده است اما آيا نمايندگان 

گيري يك  توانند از شكل مجلس مي
رت اجراي فاجعه اقتصادي در صو

   جلوگيري كنند؟اي هچنين بودج
  

كشورهاي نفت خيز خاورميانه * 
 : ميليارد دالر زيان مي كنند300

  
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ◄ 

المللي پول  ، صندوق بين)ايسنا(ايران 
اعالم كرد كه كشورهاي نفتي 
خاورميانه، درپي سقوط قيمت جهاني 

هاي  نفت و كاهش توليد در ماه
 ميليارد دالري 300با كاهش گذشته 

 .شوند درآمدهاي نفتي مواجه مي
مدير بخش خاورميانه و آسياي     

المللي پول با  مركزي در صندوق بين
رشد اقتصادي : اعالم اين خبر افزود

خام   كشور توليدكننده نفت12براي 
، 2008 درصد در سال ۵,6در منطقه از 

 . كاهش مي يابد درصد 3,6امسال به 
  

قعيتهائي كه احمد توكلي وا* 
  :يادآوري مي كند

 
، مبلغ 1387در قانون بودجه سال  -1

 ارانهي ي براالي رارديلي م30،000
 اعتبار لي و گازوئنيواردات بنز

 دولت در يعني.  شده استبيتصو
 3 حق داشت حدود يطول سال جار

.  وارد كندي دالر فرآورده نفتارديليم
بدون  خودِ دولت بود كه شنهادي پنيا
در .  بودرفتهي مجلس آن را پذرييتغ

 تخلف باره ني دولت در ا1386 سال
جاي حد مجاز  كرده بود، يعني به

 ۵٫٨ ميليارد دالري، 3,8قانوني 
بعد در مقابل . ميليارد دالر وارد كرد
 شد كه اضافه ياعتراض مجلس مدع

 ي از منابع داخل1386واردات سال 
 يشركت نفت بوده، نه از منابع عموم

به همين دليل مجلس در قانون !  دولت
 اعتبار نيي، بعد از تع1387 سال دجهبو

 ميليارد دالر مذكور، با 3تقريبا 
 زانيم« :  كرده استديصراحت تاك

] ليگازوئ[ و نفت گاز ني بنزارانهي
 قابل يگري محل دچي از هيمصرف
 .» باشد ي نمشيافزا

 مذكور، ي قانونفيبرخالف تكل -2
 شي بي، كم1387 ماه يددولت تا آخر 

 وارد لي و گازوئني دالر بنزارديلي م6از 
، 87,11,١۵شنبه  روز سه. كرده است

 برنامه بودجه مجلس ونيسيدر كم
 محترم نفت در ري وز،ي اسالميشورا

قبول دارم : برابر اعتراض بنده گفت
 ج چون كشور محتايخالف است ول
 خود و با اطالع تيبود، با مسوول

پاسخ .  كار را كردمني ا جمهوراستير
 قانون ي كه شما تنها مسوول اجراديشن

 مصلحت بدون صي و حق تشخديهست
 سييموافقت ر. دياذن قانونگذار ندار

جمهور هم با كار شما اثري بر 

 بودن اقدام ندارد، تنها يرقانونيغ
. سازد ي جرم مكي را هم شرشانيا
 كه به ي مصلحتني تامي ارز برامبودك

 آشكار وري بود از شهردهينظر دولت رس
 كي مي با تقدتوانست يدولت م. بود
 ي دو فوريتي از مجلس شوراحهيال

 ي برادي اجازه خرج جدياسالم
 .كرد يواردات را تقاضا م

بدين ترتيب، دولت طي دو سال  - 3
 ميليارد دالر را صرف واردات ۵

كه   هاي نفتي كرد بدون آن فرآورده
ه اين بخش عمد. اجازه داشته باشد

 .مبلغ صرف بنزين شده است
 دولت عمدتاً حاصل يدرآمد ارز - 4

 هم از ياندك. از فروش نفت خام است
 مانند صدور گاز درآمد گريمنابع د

 متيبا سقوط فاحش ق.  دارديارز
 30 حدود ندهيخام، درآمد سال آ نفت

در . شود ي مينيب شي دالر پارديليم
 ي دالرارديلي م80مقابل درآمد حدود 

 از خام نفت ي البته اگر بها؛يسال جار
 دولت ي دالر فرض37,۵هر بشكه 

اتكاي منابع بودجه به . دياي نتر نييپا
 ميليارد دالر برآورد 40از  نفت نيز بيش

 .شده است
 كه ندهي بودجه سال آحهيدر ال   -۵
 شده است، مي به مجلس تقدراًياخ

 است كه در سال نيبرآورد دولت ا
 از ،ي بودجه عمومني تامي برا1388

 12,2 دي حداقل باي ارزرهيحساب ذخ
 دالر به طور خالص برداشت ارديليم

، طبق 1388 در سال يعني. شود
 رهي به حساب ذخيبرآورد، نه تنها ارز

 ياضافه نخواهد شد، بلكه از موجود
 ي قسمت اعظمش براز،ي قبل نيها سال

البته . شود يبودجه دولت برداشته م
 شتري بودجه بيها هنياگر برآورد هز

 .نشود
 اتمام و ي، برا1387در بودجه سال  -6

 ژهي نفت و گاز، به ويها توسعه پروژه
 عالوه بر اختصاص ،يدر پارس جنوب

 شنهادي از پشي از بودجه بيمنابع ارز
 ارديلي م9,6دولت اجازه استفاده از 

 و بيع متقابل به وزارت نانسيدالر فا
 طيرا شليبه دل. نفت داده شده است

 كي ي حتني تامان تا كنون امكميتحر
 محل فراهم نشده است، و نيدالر از ا

 .ها با كمبود منابع روبرو هستند پروژه
 ي شخصي از خودروهايمي نباًيتقر -7

در سه سال .  در تهران هستنديو دولت
 روز از 45 به طور متوسط، تهران رياخ

 كيتراف.  سالم داشتيسال را هوا
ساعت  - نفرها ونيلي مزي تهران ننيسنگ

 با آلوده ساختن كند، يوقت را تباه م
 اندازد، ي جان مردم را به خطر مطيمح

 از يا سبب مرگ زودرس عده
 آمد و ي با كندساز.شود يهموطنان م

 را تا يونقل عموم شد، شبكه حمل
 كند، يور م  نابهرهنه،ي حد بهسوم كي

 و تحمل مردم را، به  آستانه حوصله
 ليده كنندگان از وسا استفاژهيو

 ...  وآورد ي منيي را، پايعموم
، در بحث از 13در ستاد تبصره  -8

 ،ي شخصي خودروهاني بنزهيسهم
 يها  دستگاهي كارشناسان تمامباًيتقر
.  مخالف بودندهي سهمشي با افزاربطيذ

 و نيز ي اتفاق نظر كارشناسنيبه رغم ا
 120 را به هيكمبود منابع، دولت سهم

سال گذشته نيز دولت .  دادشيا افزتريل
 100 به درماه ليتر 80سهميه را از 

افزايش داد و تحت عناوين ديگري 
مانند عيد و تابستان هم سهميه جديد 

 .اعالم كرد
 

 :هاي باال  واقعيتبندي جمع
قانون شكسته شد با صراحت تمام،     -9

 آشكار يشكن  قانوننيمجلس در برابر ا
 از شيدالر ب ها ارديليسكوت كرد،  م

 تلف شد، يحد مجاز قانون، منابع ارز
 مصرف شي از افزابيآن همه آس

 نياگر ا.  شدلي بر مردم تحمنيبنز
 ي باقي ارزرهيدالرها در حساب ذخ

 به 1388 و در سال پردردسر ماند يم
 بد بود؟ اگر دالرهاي آمد، يكارمان م

 در ،يرقانوني مصرف غيمذكور به جا
 ي كليها استي سيتحقق قانونِ اجرا

 و ي بخش خصوصاري در اخت44اصل 
 و دي تا صرف تولگرفت ي قرار ميتعاون

 توسعه و ي برااياشتغال شود چطور؟ 
 صرف ي پارس جنوبياتمام فازها

 از ما يماندگ  از عقبي و بخششد يم
 داني از ميبردار قطر را در بهره
 بهتر نبود؟ به ساخت يمشترك جبران م

ودجه گفتم  بونيسي نفت در كمريوز
 وزارت نفت درست يرقانونيكه كار غ

 بي است كه شما دست در جنيمانند ا
 ي پولي وتي و بدون رضادي بكنيكس

سابقه و  شما كه فرد خوش. ديرا بردار
 كار را ني ادي حاضرد،ي هستينيمتد
 بيحاال دست در ج. ديستي كه ند،يبكن
 ضامن امتي و در قديا  كردهونيلي م70

 منابع هدر رفته ني اهمه تبعات فقدان
دانم چه  نمي. دي هسترهيدر حساب ذخ

  .پاسخي خواهند داد
  ! اگر از پس امروز بود فرداييواي

  
درصد كارگران كشور  80*

 ي قانوني و از مزايايقرارداد
 :محروم هستند

  
، خبرگزاري مهر 87 بهمن 1۵   در 

 ي عالي شوراعضو: گزارش كرده است
رگران  درصد از كا80 :مي گويدكار 

 20 فقط .  هستنديدر كشور قرارداد
 27درصد از كارگران مشمول ماده 

 ي مي قرارداد رسميقانون كار و دارا
 خود ي قانونيتوانند از مزايا

 .برخوردار شوند
 از كارفرمايان كشور معتقدند يبرخ    

كه قوانين دست و پاگير موجب شده 
است تا كارفرما نتواند اختيار كار را در 

اشته باشد و در مورد كارگر دست د
 كه ي كند به نحويخود تصميم گير

 اخراج كارگر خود يچون برا
 كار ي ندارند در جذب نيروياختيار

 ي به خرج ميدجديد وسواس زيا
دهند و اين مسئله به افزايش نرخ 

 . دامن زده استيبيكار
 ي صالحهللا اي همين ارتباط ولدر   

ار  كي عالينماينده كارگران در شورا
اين مسئله مورد : درگفتگو با مهر گفت

پذيرش نيست و كارفرمايان از اختيار 
 كار ي اخراج و جذب نيرويالزم برا

 .برخوردار هستند
 اثبات اين مسئله كه يبرا    

 كار تسلط كامل يكارفرمايان بر نيرو
 درصد از 80دارند بايد گفت كه 
عده  . هستنديكارگران كشور قرارداد

 رتحت عنوان كارفرما ب هستند كه يا
 تسلط كامل دارند و هر زمان گركار

 كار خود يكه بخواهند در مورد نيرو
 از جمله آن بايد به .مي گيرندتصميم 

اخراج كارگران در پايان هر سال 
 از ي اجتناب از پرداخت بخشيبرا

 كرد كه هحق و حقوق كارگران اشار
 كارفرمايان انجام يمتاسفانه توسط برخ

 . شوديم
  

 و فقر يموج خروشان بيكار* 
 در يدر راه ايران، اثر بحران مال

  :88جهان بر بودجه 
  
، آفتاب گزارش 87 بهمن 1۵ در ◄

اگر چه اقتصاد ايران : كرده است
 است كه تحت تاثير بحران يمدت

 قرارگرفته يالملل  بيني ماليبازارها
است اما به گفته كارشناسان تا پايان 

از اثر فروش  ايران همچنان 87سال 
 دالر سود 80نفت با قيمت متوسط 

خواهد برد و پس از آن دوران ركود، 
 88 و فقر همزمان با شروع سال يبيكار

 آن آغاز ي ابتدائيها و يا در ماه
   از ياز اين رو بسيار. خواهد شد

  
  ١٣در صفحه 

 !و گفتگوهاي محرمانه؟» شفافيت«
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 همچون باهنر يهاي كارشناسان و چهره
نايب رئيس مجلس نسبت به دشوار 

اين . اند ه   آينده هشدار دادبودن سال
 بيش از 88 است كه در بودجه يدرحال

 تنظيم شده بعد از يها تمام بودجه
 دمانقالب بر كسب درآمد دولت از مر

 چون اخذ ماليات و حذف يهاي از راه
 ها حساب شده است يارانه

 در گفت و گو ي فرهاد خرمدكتر    
  با 

 آفتاب با بيان اينكه يخبرنگار اقتصاد
اهش مصرف كل در آمريكا، اروپا، ك

 حوزه ي كشورهايآسيا و حت
 التين موجب يفارس و آمريكا خليج

 كل و در نتيجه توليد يكاهش تقاضا
با كاهش توليد در «: شد افزود

 مختلف به خصوص يكشورها
 از يرگ قسمت بزي صنعتيكشورها
 يالملل  بيني نفت از بازارهايتقاضا برا

 يكشورها يخارج شد و اين وضع برا
 به نفت مانند ايران ي متكيتك محصول

 نداشت جز كاهش شديد يحاصل
 بر ي كه نقش مستقيمي ارزيدرآمدها

 كل كاال و خدمات يبودجه و تقاضا
 تا شود ي اين شرايط موجب م.دارد
 و فقر در ايران افزايش يافته و يبيكار
 و بورس ما نيز ي مالي بازارهايحت

 كاهش .تحت تاثير قرار گيرند
اكنون نيز بر سطح   همي نفتيدرآمدها

 كل در كشور، ميزان توليد يتقاضا
 ي و بازار بورس تاثير منفيداخل

 است كه ياين در حال. گذاشته است
 گذشته با وجود فرصت يها در سال

 ما ي كه افزايش قيمت نفت برايمناسب
 يساز پيش آورده بود نتوانستيم ذخيره

يت  شرايط بسيار اهماين كه در يارز
هيم واين درآمدها را دداشت انجام 

 به مصرف واردات كه بخش يبه سادگ
 . نبودند رسانديمي از آنها ضروريزياد

 است و به ياقتصاد ايران، اقتصاد باز    
 ي ماليهمين دليل از بحران بازارها

.  تاثير خواهد پذيرفتيالملل بين
درجه باز بودن يك اقتصاد از حاصل 

 و  واردات وصادرات ارزش جمع كل 
ارزش توليد ناخالص  آن به تقسيم
 .شود يمشخص م (GDP) يداخل

 ي ايران عدديبراحاصل اين تقسيم، 
 درصد است كه حكايت 59 وددر حد

 .از باز بودن اقتصاد ما دارد
 ي ايران از پيوستگيبا اينكه بازار مال    

 برخوردار يالمل  بينيالزم با بازارها
 ي بر تقاضاينيست اما چون بحران مال

 و توليد گذارد يكل كشور اثر م
 فعال در بورس و درنتيجه يها شركت
دهد، اين   ي آنها را كاهش ميسودآور

 بسته ايران ي بر بازار ماليبحران حت
نيز اثر خواهد گذاشت و از رونق آن 

 .خواهد كاست
  
جنبشهاي اعتراضي كشاورزان *

: استانهاي مركزي و همدان
رشكسته حكومت كشاورزان را و

  :مي كند
  
تابناك  خبرنگار، 87 بهمن 14در  ◄

 گذشته، سال از : كرده استگزارش 
 هر براي تعرفه تومان دويست دولت
 تا كرد مقرر صادراتي زميني سيب كيلو
 باال از نيز و صادرات از وسيله اين به

 داخلي بازارهاي در آن قيمت رفتن
 ناشيانه، كار اين اما .كند جلوگيري

 زميني سيب كشاورزان به يمهلك ضربه
 .است نموده وارد

 كه حالي در كارشناسان، گفته به   
 هاي هفته در دولت رفت مي انتظار

 را زميني سيب صادرات تعرفه گذشته،
 شده، برداشت محصوالت تا كند، لغو

 كار اين كنند، پيدا شدن صادر امكان

 براي اي زمينه همچنان و نشد انجام
 از .است دهينگرد فراهم صادرات

 خريد قرارداد در دولت ديگر، سوي
 وارد به متعهد پاكستان، از خود برنج

 شده كشور آن از زميني سيب كردن
 كرده ملزم را ايران پاكستان .است
 برنج، كيلو هر خريد بابت كه است
 وارد ايران به هم زميني سيب كيلو يك
 .كند

 كه است شده باعث فوق، اقدام دو    
 هر برداشت و شتدا كاشت، هزينه
 آن فروش درآمد از زميني سيب كيلو
 كشاورزان اينك هم و شود بيشتر
 خود محصول برداشت براي اي انگيزه
 .باشند نداشته

 زميني سيب كشاورزان از بسياري 
 مزارع جان به لودر و بيل با اينك هم

 دفن حال در و افتاده خود
 بحران اين. هستند هايشان زميني سيب
 نسبت همدان و مركزي يها استان در
 به بيشتري شدت با كشور نقاط ديگر به

  .خورد مي چشم
  

رژيم مافياها چوب حراج به * 
  :جنگهاي ايران مي زند

  
 جمشيدي مژگان، 87 بهمن 1۵ در ◄

 با :در اعتماد ملي گزارش كرده است 
 تصويب از سال ۵ از كمتر گذشت
 هاي جنگل از صيانت جامع برنامه
 قانون صراحت و دولت در شمال

 در مراتع و ها جنگل از حفاظت
 جنگلي، اراضي واگذاري ممنوعيت
 را طرحي تازگي به مجلس نمايندگان

 اگر كه اند داده قرار بررسي دست در
 آن موجب به برسد تصويب به

 در شمال هاي جنگل اراضي واگذاري
 صورت به هكتاري يك قطعات
 مانع بال افراد به ساله 99 هاي اجاره
 طرح اين اساس بر. شود مي م اعال

 وزارت و ها جنگل سازمان همچنين
 دراند  شده موظف كشاورزي جهاد

 جنگلي، هاي عرصه از خارج مناطق
 از متري 2000 ارتفاع تا را ملي اراضي
 به هكتاري 2 قطعات در دريا سطح

 متقاضيان به ساله 99 اجاره صورت
  .كند واگذار

 ندتوا مي آن تصويب كه طرح اين    
 تخريب و ها واگذاري از جديدي موج

 از زند، دامن را مراتع و ها جنگل
 محافل شديد واكنش با اكنون هم

 هاي گروه و دانشگاهي و علمي
 است؛ شده مواجه محيطي زيست

 از جمعي گذشته هفته كه طوري به
 به كشور علمي هاي انجمن نمايندگان

 هاي دانشكده اساتيد از گروهي همراه
 جلسه تشكيل كرج در يطبيع منابع
 صورت به را خود مخالفت تا دادند
 و تحكوم به طرح اين با رسمي
  .كنند م اعال مجلس

 با كه است اين توجه قابل نكته اما    
 نمايندگان پيشنهادي طرح كه وجودي

 بخش وري بهره افزايش طرح«
 آن 8 ماده در اما گرفته نام »كشاورزي

 موضوع به آوري شگفت طور به
 آن (جنگلي و ملي اراضي گذاريوا
 منابع از بهتر حفاظت بهانه به هم

 حتي و است شده اشاره)! طبيعي
 مجاز را اراضي اين در  ويال ساخت
 به كه طرح اين 8 ماده! است شمرده
 يادآور هرچيز از قبل كارشناسان اعتقاد
 شمال هاي جنگل واگذاري« تلخ واقعه
 هاي سال در »هكتاري 10 قطعات در

 »طوبي« ويرانگر طرح و ب انقال از پيش

 كه دهد مي نشان است، 70 دهه در
 تنها كه شمال هاي جنگل از حفاظت
 دوران از جهان باقيمانده هاي جنگل
 يك همچنان است، شناسي زمين سوم

 قرار انگار و است نيافتني دست روياي
 هاي طرح قبيل اين براي پاياني نيست

 بعمنا حراج بارز مصداق كه واگذاري
    . شد متصور است، طبيعي

 جنگلباني جامعه رئيس نصرتي، كاظم   
 با وگو گفت در باره اين در ايران
 افزايش طرح«: گويد مي ملي اعتماد
 راستاي در »كشاورزي بخش وري بهره

 كشاورزي، بخش وري بهره افزايش
 افزايش توليد، نمودن اقتصادي

 در همچنين و ت محصوال افزوده ارزش
 اصل هاي سياست كردن يياجرا جهت

 به امور واگذاري و اساسي قانون 44
 هاي هزينه كاهش و غيردولتي بخش
 سند اهداف تحقق زمينه در دولت
 ايجاد و كشور ساله 20 انداز چشم

 سياستگذاري، براي مناسب شرايط
 اعمال در دولت نظارت و ريزي برنامه

 8 ماده اما آيد مي در اجرا به حاكميت
 ملي اراضي همه به حراج چوب آن،

 زده شمال هاي جنگل حتي و كشور
 فاتحه بايد شود تصويب اگر كه است
 هميشه براي را ايران طبيعي منابع
 ».خواند

 هيچ ديگر طرح اين تصويب با      
 كشور كجاي هيچ در اي بوته و درخت
 زير ها عرصه تمامي و ندارد امنيت
 روند مي كاربري تغيير و ساز و  ساخت

 به را كشور زيستي تنوع وديناب كه
 اين 8 ماده در. داشت خواهد دنبال
 مجلس سوي از اكنون هم كه قانون
 رئيس و كشاورزي جهاد وزير براي

 آمده شده، ارسال ها جنگل سازمان
 واقع ملي اراضي حفظ منظور به: است
 نفر هزار 100 ي باال شهرهاي حريم در

 اين به تجاوز از جلوگيري و جمعيت
 از اعم (سبز فضاي توسعه و اراضي
 هاي پارك و جنگلكاري چوب، زراعت
 جهاد وزارت ) مثمر باغهاي و جنگلي

 مالكيت حفظ با تواند مي كشاورزي
 به را اراضي اين از برداري بهره دولت،
 ساله 99 بلندمدت هاي اجاره صورت
 اختيار در مصوب طرح قالب در و ثبتي

 مساحت حداكثر. دهد قرار متقاضيان
 گونه هر و است دوهكتار ذاريواگ

 ماده اين موضوع اراضي واگذاري
 ممنوع دريا سطح از متر 2000 از تر باال

 حق واگذاري همچنين. است
 بازده كم جنگلي اراضي از برداري بهره
 منظور به هكتار يك حداكثر ميزان به

 پارك و جديد هاي جنگل ايجاد
 واقع مناطق از چوب زراعت و جنگلي

 و شهرها از خارج يا و رهاشه حريم در
 سطح از متري 500 ارتفاع تا حداكثر

 مجاز ماده اين مفاد قالب در و دريا
 اين 8 ماده يك تبصره موجب به. است

 براي اراضي اينگونه بهاي اجاره قانون،
 تعيين مزايده صورت به اول سال
 بايد ساليانه بهاي اجاره و شود مي

 مالي سال پايان تا مستاجرين توسط
 تصريح ماده اين 2 تبصره و شود واريز
 مستاجرين اراضي اين در كند، مي
 بناي متر 250 حداكثر توانند مي
  !كنند احداث يي ويال

اما تجاوزها به حقوق : انقالب اسالمي
  :انسان

    
در ايران تحت رژيم 

مافياها، انسانها از 
هيچيك ازحقوق  

خود برخوردار 
  :نيستند

  
  

. انيحقيقي از محققان اير* 
زندان همچنان عامل شيوع ايدز 

  : در ايران
  

 يكي از با اعتبارترين –مجله ايدز ◄ 
، 2009 در ماه فوريه -مجله هاي علمي

 به امضاي -مقاله اي از محققان ايراني 
دكتر محمد رضا جواني و همكارانش، 
در  باره خطر مبتلي شدن به بيماري 

های  ايران ايدز در زندان
 محققان ايراني، بين .منتشر نموده است

، 2006يل ورماه هاي فوريه تا آ
معتادين كه توسط پليس دستگير و 
براي ترك اعتياد  زنداني مي شدند، 
را در زمان ورود به زندان و سه ماه 
بعد از آن، مورد آزمايش ايدز 

 نفري كه به 499در بين . قراردادند
 ۴۵9آنها اين تست پيشنهاد شده بود، 

در آزمايش اول، . تندنفر آن را پذيرف
از آنها مبتلي به )  درصد24,4( نفر 112

 نفري كه 347در بين . ايدز بوده اند
 نفر از آنها 214 نبودند، زمبتلي به ايد

قبول كردند قبل از آزادي دوباره از 
 نفر از آنها 9. آنها آزمايش ايدز بشود

در اين سه ماه به ايدز مبتال شده بودند، 
بتلي شدن به بدين ترتيب درصد م

محققان  .  بوده است16,8ايدز ساالنه 
اضافه مي كنند كه برنامه ارائه 

 در ضد عفونی شدهسرنگهاي 
زندانهاي ايران محدود است، و 
معتادين ترياكي كه به زندان مي افتند 
براي رفع نياز به اعتياد تزريقي روي 
مي آورند و بدين ترتيب در خطر 

مي جدي مبتلي شدن به ايدز قرار 
  . گيرند

اين تحقيق نشان مي دهد كه هنوز    
زندان عامل جدي شيوع ايدز در 

محقيقن گوشزد مي كنند . ايران است
كه زنداني كردن معتادين به ترياك 
براي رفع اعتياد بجاي آنكه نتيجه 
مثبتي داشته باشد؛ آنها را با خطر جدي 

  . مبتلي شدن به ايدز مواجه مي كند
   

وزنامه نگاراني روزنامه ها و ر* 
 :كه قرباني سركوبگري شده اند

  
روزنامه ، 87 بهمن 7در ◄ 

/ 10  / 11  ، عصر چهارشنبه »كارگـزاران«
 از سوي هيات نظارت بر مطبوعات 87  

توقيف شد كه مديركل مطبوعات و 
هاي داخلي وزارت ارشاد،  خبرگزاري

دليل توقيف آن را درج مطلبي در 
ائيل  در راستاي تطهير جنايات  اسر

 . غزه عنوان كرد
 دري نجف آبادي  ، 87 بهمن 16در ◄ 
نشريه همت به دليل توهين :  ه استگفت

رتبه نظام از  و اهانت به مقامات عالي

سوي هيئت نظارت و مطبوعات توقيف 
  .شد

 1٠۵9شعبه ، 87 بهمن 17در ◄ 
دادگاه جزايي تهران جواد غالم 
تميمي، شهرام رفيع زاده، روزبه مير 

معماريان چهار متهم  راهيمي و اميد اب
با را ،  "پرونده وبالگ نويسان"

 8 سال از بازداشت شان به 4گذشت 
 124و   ماه زندان تعزيري 6سال و 

ميرابراهيمي . ضربه شالق محكوم كرد
 تاكيد "روز"و معماريان در مصاحبه با

مبناي  دارند كه كه اين حكم بر 
ه اعترافات آنان تحت شكنجه صادر شد

و يادآور مي شوند حتي رييس قوه 
بود  قضائيه در ديدار با آنها اعالم كرده 

كه اقارير و محتواي اين پرونده به 
دليل بازجويي هاي خارج از موضوع 
و فشار وارد شده به متهمان از درجه 

  . اعتبار ساقط است 
اميدرضا ميرصيافي  ، 87 بهمن 19در ◄

پس از حضور در دادگاه انقالب، 
داشت و براي اجراي حكم دو سال باز

و نيم حبس تعزيري خود روانه زندان 
 ساله 28اين فعال فرهنگي .شتگ

نگار و وبالگ نويسي است كه  روزنامه
به علت انتشار عقايدش در وبالگ 

 1387 ارديبهشت 3روزنگار در تاريخ 
  .دستگير شده بود

  
سركوبگري به بهانه طرز فكر و * 

   :باور
  

،  سرنوشت 87 بهمن 7در ◄ 
بازدداشت شدگان در فرودگاه تهران، 

 مأموران واواك در: نامعلوم بوده است
 در فرودگاه  سال جاري،  ديماه27

 تن 18 اقدام به بازداشت ،تهران
نمودند، اسامي شماري از افراد 
بازداشت شده عبارت است از  سكينه 
سليمان زاهد، زهرا جوادي، فردوس 

صادقي، محبوبي، عزت نوري ، فاطمه 
كبري اميرخيزي، خانم و آقاي 
پوراقبال، پريسا پور اقبال، عزيزه 

كبري , شفيعي نيا،  جميله محمدزاده
آقاي بهرامي، عاطفه , بادي رودي

بهرامي و شماري از اعضاي خانواده 
اين عده قصد سفر به عراق . رضايي

براي ديدار با فرزندان خود را داشته 
خلق اند كه اعضاي سازمان مجاهدين 

و مقيم در اردوگاه اشرف در عراق 
   .هستند

سه تن از  بهمن، اعالن شد كه 10  در 
اعضاي خانواده بهرامي كه به ترتيب 
آقاي بهرامي،عاطفه بهرامي و خانم 
بهرامي دختر آنها به زندان گوهردشت 

  .كرج تبعيد شدند
اتحاديه اروپا در ، 87 بهمن 8در ◄ 
ن به نام اي اعدام يك شهروند افغا بيانيه

 نفر در 21مال گل حسن و اعدام كال 
ايران فقط در دو روز در چند شهر 

  .ايران را شديدا محكوم كرد
 عليرضا جمشيدي ، 87 بهمن 8در ◄ 

 دستگيري يك ،سخنگوي قوه قضاييه
 . را تصديق كردمسيحي و شش بهايي 

توهين به «اتهام فرد مسيحي را 
و اتهام بهاييان دستگيرشده » مقدسات

  . عنوان كرد» تبليغ عليه نظام«ا ر
جلسه رسيدگي به ، 87 بهمن 8در ◄ 

پرونده چهار تن از اعضاي كمپين يك 
 دادگاه 34ميليون امضا، در شعبه 

: تجديد نظر استان تهران برگزار شد
پروين اردالن، جلوه جواهري و ناهيد 
كشاورز به همراه نسرين ستوده يكي از 

 34وكالي پرونده امروز در شعبه 
دادگاه تجديد نظر حاضر شده و در 
برابر سواالت قاضي دادگاه به دفاع از 

مريم حسين خواه متهم . خود پرداختند
ديگر اين پرونده به دليل سفر از حضور 

 .در دادگاه باز ماند
  

  ١۴در صفحه 
  

 !و گفتگوهاي محرمانه؟» شفافيت«
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 به منزل واواك  ، 87 بهمن 8در ◄ 
ده تن از بهائيان شهر مشهد مراجعه و 

 . نموددو تن را بازداشت
دهها زنداني در ، 87 بهمن 9در ◄ 

زندان رجايي شهر در اعتراض به 
برخوردهاي مسئوالن زندان  از روز 
گذشته از دريافت غذا امتناع مي 

 6 بند 16 زنداني سالن 230 .نمايند
زندان رجايي شهر كرج از ابتداي 
هفته جاري به دليل درگيري تني از 

يه زندانيان با مسئوالن بند مورد تنب
  . دسته جمعي قرار گرفته اند

  
 اعدام ها و دستگيريهاي مغاير* 

  :حقوق انسان
  

  زندان دستگرد ، در 87 بهمن 10در ◄ 
  
اصفهان، دو زنداني به دار آويخته 

رضا عادلي از بند جوانان در : شدند
احمد بود  و  سال زنداني 3حدود 

 زندان 4 ساله از بند 34عابد ابراهيمي 
 زنداني به 2اين .  دستگرد اصفهان

 . اتهام قتل دستگير شده بودند 
معصومه قلعه چهي ، 87 بهمن 12در ◄ 

عده زيادي تالش كردند . اعدام شد
از . كه از اولياء دم رضايت بگيرند

 ر افرادي كه ديجمله وكيلش و حت
زندان و اجراي احكام او كار مي 

 . اما نشد كه نشد. كردند
 ماموران ، 87 بهمن 1۵در ◄ 

ادسراي ويژه امينت دادگاه عمومي د
و انقالب تهران  با هجوم به منزل نفيسه 
آزاد وسايل شخصي وي و همخانه 

طي اين . هاي او را با خود برده اند
و الناز ) همسر نفيسه(تفتيش وحيد ملكي 

انصاري، ديگر عضو كمپين يك ميليون 
امضا مورد ضرب وشتم قرار گرفتند و 

ست هاي در مدت تفتيش منزل بر د
  .وحيد ملكي دستبند زدند

 ٢٨  شعبه   دادگاه، 87 بهمن 1۵در ◄  
  را   زندان   سال   دو   حكم   انقالب   دادگاه 
  عباس   و   مشرفي   مهرچهره   براي 
  اجراي. كرد   صادر   دوست   جوادي 
  به   سال   پنج   مدت   براي   آنها   حكم 
  اول   در   دو   اين . است   آمده   تعويق 
  از   ديدار   براي   كه   زماني  ٨٧  ماه   آذر 
به    دوست   جوادي   برادر شهيد   مزار 

  دختر   همراه   به   بودند   رفته   زهرا   بهشت
  بازداشت   خودشان   ساله   شانزده   پسر   و 
 شدند  

 صدور حكم ، 87 بهمن 15در ◄ 
د از قصاص دو چشم پسري به نام مجي

 دادگاه كيفري استان 71سوي شعبه 
تهران و به درخواست آمنه، دختر 

ساله يي صورت گرفت كه زمستان 29
 در پاركي در نزديكي 83سال 

سيدخندان قرباني كينه جوان 
آمنه به رغم اينكه . اسيدپاش شد

دوسال در كشور اسپانيا تحت نظر 
متخصصان چشم قرار داشت اما به طور 

چشمش را از دست كامل بينايي دو 
 دادگاه مجيد را به كور شدن .داد

 اين حكم از سوي مجيد . محكوم كرد
و وكيل مدافعش مورد اعتراض قرار 
گرفت و پرونده به ديوان عالي كشور 
فرستاده شد، هر چند به نظر مي رسيد 
اين راي با توجه به اينكه پيش از اين 
پزشكي قانوني در پرونده هاي مشابه 

بود قصاص چشم قابل اجرا اعالم كرده 
نيست، نقض شود، توسط قضات شعبه 

 ديوان عالي كشور مورد تاييد قرار 33
گرفت و قضات اين شعبه اعالم كردند 
با توجه به اينكه قرار است اسيد چند 
قطره به اندازه كور شدن در چشم ها 

چكانده شود، بنابراين حكم قابل 
  .اجراست

د ، اطالع حاصل ش87 بهمن 17 در ◄
جمشيد رفيق دوست كانديداي كه 

مجلس دوره هشتم از مريوان ، فوق 
ليسانس حسابداري ، مسئول سهام 
عدالت استان كردستان و مدرس 

عبداهللا مردوخي ، اهل و دانشگاه  
مريوان و جمال سعيد ، تبعه عراق ، 

 آبان ١۵ در تاريخ، اهل شهر حلبچه
ماه سال جاري به اتهام اقدام عليه 

 و جاسوسي بازداشت و به امنيت ملي
اداره اطالعات شهر سنندج منتقل 

 روز را 92نامبردگان مدت  .گرديدند
در حالي در بازداشتگاه امنيتي سپري 
نمودند كه خانواده هاي شهروندان 
ايراني و همينطور دولت عراق از 
وضعيت تبعه خود كامال بي اطالع بوده 

  .اند
حكم اعدام ، 87 بهمن 20در ◄ 

اداد، يكي از پيروان  هوشنگ خد
بهاييت به جرم تجاوز به عنف و زناي با 

  .محارم به اجرا درآمد
 نفر از 8تعداد ، 87 بهمن 20در ◄ 

شهروندان بازداشت شده اول آذرماه 
در گورستان بهشت زهرا، طي روزهاي 

 نفر از 7گذشته دادگاهي شدند كه 
. آنها به حبس و شالق محكوم شدند

) مهرچهره(دادگاه انقالب مهري 
ضربه  80 سال حبس و 3مشرفي را به 

شالق و فاطمه قاسمي، عليرضا 
محمدحسيني، عباس جوادي دوست، 
حميدرضا ساالران، افشين صادقي و 

 سال 2مهدي عطايي را هريك به 
.  ضربه شالق محكوم نمود80حبس و 

براساس حكم دادگاه اجراي حكم 
حبس مهري مشرفي كه از فعالين 

ون امضا نيز مي باشد كمپين يك ميلي
 سال تعليق و ديگر محكومين 5به مدت 

 سال تعليق شده و عباس 3را به مدت 
محسني نژاد از اتهام منتسبه تبرئه 

اتهام نامبردگان اقدام  .گرديده است
عليه امنيت از طريق تجمع غيرقانوني 
در گورستان بهشت زهرا در جنوب 

  . تهران عنوان شده است
طالع حاصل شد ، ا87 بهمن 20در ◄

 27در جريان تجمعاتي كه روزكه 
ديماه در تهران، كرمانشاه، شيراز، 
اصفهان و چند شهر ديگر صورت 
گرفت ده ها تن دستگير شدند كه 
تعدادي از آنها همچنان در بازداشت 

تعدادي از افراد  .به سر مي برند
مذكور در بند عمومي اوين به قرار 

 :ذيل اعالم مي شود
  حمد روزبهانيم.  2 يحجت اسد.  1
 و حميدرضا فالحي. 4 رضا رواس.  3
. 7 علي بيات. 6 اميرمحمد ملكيان .۵

غالم عباس . 8 اسفنديار آغالو
نويد . 10 شهرام حسينيان. 9  مهرجويي

 هدايت بيژني. 11و فرزان 
  

برغم تشديد سركوبگري، * 
دانشجويان همچنان به مقاومت 

  : ايستاده اند
  

 اطالع حاصل شد ،87 بهمن 7در ◄ 
   چند ماه پيش دانشجويان دانشكدهكه 

هنر جلسه اي را برگزار كردند و در 
آن جلسه به برخورد هاي حراست 
دانشگاه با همكالسي هايشان اعتراض 

 ماه از 3اكنون بعد از گذشت  .كردند

برگزاركنندگان و  نفر از 20آن جلسه، 
شركت كنندگان جلسه به داليل واهي  

  .نددباطي احضار شضنبه كميته ا
نبي پيرمحمدي ، 87 بهمن 8در ◄ 

 ساله اهل لرستان كه در 22دانشجوي 
مقطع كارشناسي رشته مردم شناسي 
دانشگاه تهران درس مي خواند خود 
را از طبقه چهارم كتابخانه كوي 

 او .دانشگاه تهران به پايين پرت كرد
همراه با گروهي، به علت اعتراض به 

ي كميته انضباطي كيفيت غذا، از سو
احضار و مورد بد رفتاري قرار گرفته 

  .بود
چند تن از فعاالن ، 87 بهمن 10در ◄ 

 نامه ،دانشجويان حين ورود به دانشگاه
 دريافت كردند كه بموجب آن،اي 

هفت تن از دانشجويان اين دانشگاه را 
به نظر مي . ممنوع الورود كرده بود

رسد اين هفت نفر مرتبط با وقايع 
ع صنفي دانشجويان در آبان ماه تجم

گذشته باشند كه در اعتراض به ناامني 
در دانشگاه چند روزي تجمع كرده 

  .بودند
پس از تحصن ، 87 بهمن 11در ◄ 

هاي دانشجويان دانشگاه سيستان و 
 علي ، بلوچستان در ماه هاي گذشته

، ابراهيم )دبير انجمن اسالمي(باقري 
تياز ميدير مسئول و صاحب ام(اسكافي 

نشريه دانشجويي پنجره، علي نمازي 
مدير مسئول و صاحب امتياز نشريه (

، علي صالحي، شهريار )دانشجويي شورا
مدير مشئول و صاحب امتياز (حسين بر 

، صابر )نشريه دانشجويي سياه و سپيد
عضو شوراي (رستاد، كامران جليل 
و ميالد همتي ) مركزي انجمن اسالمي
  .لورود شده اندپور به دانشگاه ممنوع ا

اشكان ذهابيان، ، 87 بهمن 12در ◄ 
دانشجوي دانشگاه فردوسي مشهد، طي 
 .حكمي به دانشگاه مازندران تبعيد شد

اشكان ذهابيان عضو و مسئول روابط 
عمومي هيات رييسه فراكسيون مدرن 
انجمن هاي دانشگاه فردوسي و علوم 
پزشكي مشهد است كه ترم گذشته از 

شگاه محروم بوده تحصيل در اين دان
  .است
 با شكايت نماينده ، 87 بهمن 12در ◄ 

 1083حقوقي وزارت علوم شعبه 
دادگاه عمومي استان تهران با صدور 
حكم غيابي علي نيكونسبتي، مسئول 
سابق روابط عمومي دفتر تحكيم 
وحدت، را به سه ماه و يك روز حبس 

اين حكم كه در تاريخ . محكوم نمود
 غيابي صادر و به  به صورت١۵/8/1387

تازگي به وكالي نيكونسبتي ابالغ 
  .قانوني شده است

سعيد رضوي فقيه ، 87 بهمن 14در ◄ 
دبيركل پيشين اتحاديه انجمنهاي 
اسالمي دانشجويان در اروپا كه از سال 

 در كشور فرانسه مشغول به 1383
تحصيل مي باشد، سه شنبه شب گذشته 
 از طريق فرودگاه بين المللي خميني

ماموران امنيتي مستقر . وارد تهران شد
در فرودگاه، بالفاصله پس از ورود 
رضوي فقيه به فرودگاه، گذرنامه وي 
را ضبط و اعالم نمودند كه بر اساس 
حكمي كه دادگاه انقالب در آذرماه 
گذشته صادر نموده وي ممنوع 

 ١۵الخروج شده است و بايد به شعبه 
 اين بر. دادگاه انقالب مراجعه نمايد

اساس، صبح امروز به دنبال مراجعه 

رضوي فقيه به دادگاه انقالب تهران 
وي بازداشت و به زندان اوين منتقل 

او در زندان فهميد كه بطور . گرديد
 سال 4غيابي محاكمه و محكوم به 

  !زندان گشته است
  

پنج تن از ، 87 بهمن ١۵در ◄ 
دانشجويان دستگير شده اخير دانشگاه 

اه داريوش حاتمي و تبريز به همر
مجيد ماكويي به حكم دادگاه شعبه 
چهارم انقالب تبريز به رياست قاضي 
حملبر، به سه سال زندان كه دو سال 
آن تعليقي و يك سال آن تعزيري مي 

همچنين منصور . باشد، محكوم شدند
امينيان و مقصود عهدي كه بيش از يك 
ماه را در انفرادي نهاد هاي امنيتي و 

را در زندان تبريز گذرانيده چهل روز 
 .بودند، تبرئه گشتند

دادگاه سجاد رادمهر، آيدين     
خواجه اي، فراز زهتاب، امير مرداني، 
احسان نجفي نسب، مجيد ماكويي، 
داريوش حاتمي، منصور امنيان و 

 دي ماه و 28مقصود عهدي روز شنبه 
تنها در يك جلسه سه و نيم ساعتي براي 

  .كيل شده است فعال هويت طلب تش9
 واواكماموران ، 87 بهمن 16در ◄ 

استان فارس با حمله به منزل اسماعيل 
جليلوند از دانشجويان دانشگاه شيراز، 

منزل جليلوند  .وي را بازداشت كردند
توسط ماموران مورد تفتيش قرار گرفته 
و برخي از وسايل وي نيز مصادره شده 

  .است
در پي غيرقانوني ، 87 بهمن 17در ◄ 

اعالم كردن دفتر تحكيم وحدت، 
مسئوالن دانشگاه مازندران،دفتر انجمن 
( اسالمي دانشجويان دانشكده فني

اين دانشگاه را پلمب كرده )نوشيرواني
  .اند
يونس ميرحسيني ، 87 بهمن 18در ◄ 

دانشجوي رشته حقوق  و از فعالين 
دانشجويي دانشگاه شيراز  در حالي كه 

 بصورت قصد ورود به منزلش را داشت
وحشيانه اي  با ضرب و شتم دستگيرو به 

 .ه شده است نقطه ي نامعلومي برد
يونس مير حسيني دانشجوي بازداشت 
شده دانشگاه شيراز از امروز اعتصاب 

  .غذاي خود را آغاز مي كند
جمال رحماني ، ، 87 بهمن 19در ◄ 

دانشجوي رشته صنايع دانشگاه اصفهان 
ماه به سه سال حبس تعليقي و هشت 

اين دانشجو  .حبس تعزيري محكوم شد
 خردادماه سال جاري به 23در تاريخ 

همراه دانشجويي ديگر به نام راشد 
عبدالهي بازداشت و ابتدا به اداره 
اطالعات شهر كرمانشاه و سپس به اداره 

  .شده بوداطالعات شهر سنندج منتقل 
جمال انصاري ، 87 بهمن 19در ◄ 

: ن گفترييس دادگستري استان زنجا
 ضربه 30معاون وقت دانشگاه زنجان به 

 ضربه شالق تعليقي 30شالق تعزيري و 
و دختر دانشجوي دانشگاه زنجان نيز به 

.  ضربه شالق تعزيري محكوم شدند30
از سوي دادگاه بدوي معاون وقت 
دانشگاه زنجان به تبعيد نيز محكوم 
شده بود كه دادگاه تجديدنظر اين 

  !مجازات را لغو كرد
حسين تركاشوند ، 87 بهمن 19در ◄ 

دبير انجمن اسالمي دانشگاه اميركبير و 
مجيد توكلي، اسماعيل سلمان پور و 
وحيد دانشيار از اعضاي انجمن اسالمي 
دانشگاه اميركبير، در مقابل حسينيه 
ارشاد در مراسم بزرگداشت بازرگان 

  .دستگير شدند
انجمن كارآفريني ، 87 بهمن 20در ◄ 

 و دانش آموختگان دانشجويان
دانشكده خبر به دستور مسووالن 

احسان مازندراني . دانشكده تعطيل شد
و صادق چناري به حكم كميته 
 -انضباطي مركزي دانشگاه علمي

كاربردي به ترتيب به يك و دو ترم 
  .محروميت از تحصيل محكوم شدند

 انجمن اسالمي ، 87 بهمن 21در ◄ 
دانشجويان دانشگاه صنعتي خواجه 
نصير الدين طوسي از سوي هيئت 
نظارت اين دانشگاه غيرقانوني اعالم 

پس از اتمام دوران تعليق سه ماه  .شد
انجمن اسالمي به جرم اعتراض 
تعدادي از دانشجويان به سخنراني 
رحيم پور ازغدي در اين دانشگاه و در 
حالي كه انجمن اسالمي خود را براي 

ل برگزاري انتخابات ساالنه ي اين تشك
دانشجويي آماده ميكرد، حراست 
دانشگاه خواجه نصير با استفاده از 
تعطيلي بين دو ترم دانشگاه و با استناد 
به حكمي غيرقانوني كه به امضاي دبير 
هيئت نظارت دانشگاه رسيده اقدام به 
پلمپ درب و بردهاي انجمن اسالمي 

 . اين دانشگاه نموده است
  

كارگران ايران براي دريافت * 
وق عقب مانده خود مبارزه حق

  :مي كنند
  

 كارگران شركت ، 87 بهمن 7در ◄ 
زغال سنگ البرز شرقي  دست به 

اين . راهپيمايي واعتراض زدند
 نفر بودند به 200كارگران كه حدود

سمت فرمانداري حركت كرده 
واعتراض خود را نسبت به عدم 

   .پرداخت حقوقشان اعالم كردند
 شركت كارگران، 87 بهمن 9در ◄ 

ساميكو صنعت همدان پس از گذشت 
 سال از تعطيلي كارخانه و بالتكليفي 7

خود، براي چندمين بار در مقابل خانه 
  .كارگر استان تجمع كردند

 نفر از 1۵0، 87 بهمن 10در ◄ 
كارگران شركت نساجي خامنه در 
اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه 
و براي جلوگيري از فروش قطعات 

كت جلوي درب وردوي ولوازم شر
  .كارخانه تجمع كردند

عيد علي كريمي ، 87 بهمن 13در ◄ 
دبير اجرايي خانه كارگر قزوين از بسته 
شدن جاده بين المللي قزوين توسط 

كارگران فرنخ و مه  نفر از 300حدود 
نخ در اعتراض به عدم دريافت حقوق 

 اين كارگران وي گفت . خبر داد
ين تجمع براي چندمين بار دست به ا

زده اند و از مسئولين انتظار پيگيري 
 .رود  مي
نژاد   سعيد مصطفي، 87 بهمن 13در ◄

دبير اجرايي خانه كارگر شهرستان 
 نفر از كارگران ۵۴مهاباد از تجمع 

شركت شيلر مهاباد در مقابل خانه 
كارگران .كارگر اين شهرستان خبر داد

اين واحد در اعتراض به دريافت 
حقوق خود دست به  ماه 13نكردن 

  .اند  اين تجمع زده
 نفر از 100، 87 بهمن 13در ◄ 

كارگران نساجي خامنه تبريز مقابل 
اين تجمع  .استانداري تجمع كردند

 ماه 19در اعتراض به پرداخت نشدن 
  .حقوق كارگران برگزار شد

 صبح 9,30ساعت ، 87 بهمن 13در ◄ 
 نفر از ماموران امنيتي به منزل بهزاد ۵

 كميته هماهنگي براي "ي ، عضو سهراب
 "كمك به ايجاد تشكلهاي كارگري 

يورش برده و ضمن بازداشت وي، 
لوازم شخصي و  كامپيوتر او را با خود 

  .دبردن
  
  

 !و گفتگوهاي محرمانه؟» شفافيت«
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،  مستبدان از فرداي حكومت جمهوري
. جديد كارزار خود را شروع كردند

  ماليان بوي قدرت شنيده و  عمامه 
ي سرخها بر سر ديكتاتوري و چگونگ

آن درمحتواي ديكتاتوري با هم  متحد 
بودند و در ظاهر بر سر دسترسي به 

  .قدرت با هم مقابله مي كردند
 روحانيت وارد شده در صحنه قدرت 

سياسي و گروههاي وابسته به روسيه،  
آزادي را نمي شناختند و به هر 
آزاديخواهي انگ ليبرال ميزدند و هر 

ت دو با  آزادي و آزاديخواهان مخالف
آزاديخواهان كه بر اصول . مي كردند

مردم مانده بودند مورد بدترين 
سانسورها و برخوردها قرار مي گرفتند 

استبداد جديد بجاي استبداد قديم با . 
شكل و ظاهري ديگر سلطه خود را 

آقاي خميني و . دامن مي گستراند
يارانش قدرت را انتخاب كردند و 
خميني فراموش نمود كه در پاريس 

او .  وعده هايي به مردم داده بود چه
من اگر صالح بدانم امروز يك «گفت 

زنم، فردا اگر صالح ديدم  حرفي مي
اين طرز تفكر » گويم مخالفش را مي
به محض پيروز شدن باعث شد كه  
در پاريس گفته بود به  انقالب،  با آنكه 

ايران كه بيايد  براي محاكمه مجرمان 
رمان را دادگاه تشكيل مي دهد و مج

در دادگاه عدل اسالمي محاكمه مي 
به سران ارتش تأمين داده  كتبا و . كند

. اينها محاكمه الزم ندارند: بود، گفت 
زيرا مجرم هستند و احراز هويت آنها 

و خلخالي را به اعدام سران . كافيست
  .ارتش مأمور نمود

از روز اول بعد از انقالب دو نظريه در 
 يك دسته .مقابل هم قرار گرفتند

طرفدار  واليت فقيه، تحت نام  متعهدو 
ملتزم به واليت فقيه مخالف آزاديها 
شدند و سعي در بوجود آوردن 
تشكلهاي مسلح، موافق حذ ف 
گرديدند و در زمينه اقتصادي اكنون 
نيز حاصلش خود گواه ميدهد كه  بي 
برنامگي و وابستگي برايشان اصل بوده 

ي خط ديگر موافق برقرار . است
حقوق انسانها يعني آزادي و حقوق 
اجتماعي يعني استقالل بودند و در 

زمينه اقتصادي نيز  طرفدار استقالل و   
داشتن برنا مه اي بر اين اصل و بر كار 

كارشناسي و احترام به علم و منزلت  
متخصصين و مدافع رشد اقتصاد  كشور 

اين دو خط فكري در اولين  . بودند 
مهوري چهره خود انتخابات رياست ج

  . را نشان دادند
حاصل راي گيري انتخابات به اين 

  : شرح است 
 76 نفر اول ابوالحسن  بني صدر 

  . درصد آرا را كسب كرد
   در صد آرا 8/١۵نفر دوم احمد مدني 

نفر سوم نامزد حزب جمهوري اسالمي 
 در صد ۵يعني آقاي حبيبي كمتر از 

  آرا 
 ٩۵/0 نفر چهارم داريوش فروهر

  رصد آرا د
  در صد  63/0نفر پنجم  كاظم سامي  

  آرا 
 درصد 32/0نفر ششم صادق قطب زاده 

  آرا 
 در 0/ 01بقيه كانديداها روي هم رفته 

  صد آرا 
در اين انتخابات كانديداي حزب 
جمهوري اسالمي و شخص خميني تنها 

مردم .  در صد راي بياورد۵توانست 
نشان دادند كه نظريه آقاي خميني و 

يعني . المي كه او تعريف مي كنداس
اسالم موافق استبداد و خشونت و 

 در صد موافق ۵مخالف آزاديها تنها 
  . در كشور دارد

خميني و استبداد جديد نتوانستند 
آزاديخواهان را و مخصوصا اولين 
منتخب مردم را مطيع خود كنند 

بدين خاطر  در مقابل اولين منتخب .
دم مانده مردم  كه وفا دار به راي مر

بود و روزانه گزارش به مردم مي داد 
و مخالفتش در نظر و عمل مخالف 
روحانيت مرتجع و استبداد وابسته به او 
بود ، كودتا كرده  و حكم قتلش را 

  . صادر نمودند
آقايان كاظم سامي و قطب زاده و 
. داريوش فروهر را نيز به قتل رساندند

واليت فقيه را تبديل به واليت مطلقه 
فقيه كردند و خميني را حاكم بر جان 

آقاي . و مال و ناموس مردم نمودند
خميني همراه با متحديني كه امروز در 
مسند قدرت هستند در يكه تازي 
آنچنان تاخت كه گويي چنگيز ديگري 
قصد ويران كردن تمامي فرهنگ و 

يادمان . نسل جوان انقالب را دارد
نرود حكم اعدام چند هزار جوان در 

را آقاي خميني  با 67 روز در سال سه
  !  خطي  صادر نمود 3نوشته 

امروز معتقدان به استبداد فقيه خاوران 
آن آرامگاه هميشه در جوشش مادران 
داغ ديده  را شخم مي زنند و روي 

تصور مي كنند . آن درخت مي كارند
سايه درختان خاورا ن برجنايت 

يادمان . مستبدان  تاريكي  مي اندازد
رود، خون بيگناه جوانان وطن در نمي 

ريشه درختان خاوران ابدي ميشود و 
صداي برگهاي خاوران نداي زجه 
مادران را به گوش تمامي انسان 
  . دوستان و آزاديخواهان خواهد رساند

 سال تجربه شاهديم 30امروز بعد از 
  : كه

احمدي نژاد يا خاتمي، رفسنجاني يا 
خامنه اي با هم در قدرت طلبي و 

همه  . ستحكام قدرت فرقي نمي كنندا
حفظ اين نظام . موافق استحكام نظامند

سرا سر فساد مافيايي را يكي در زيرنام 
عدالت خواهي و ديگري درزيرنام 

  .اصالح طلبي پنهان ميكنند
  به ايران امروز بنگريم 

 اقتصاد "اقتصاد ورشكسته حاصل نظريه
  .  آقاي خميني است "مال خر است 

 درصد رسيده و 30  به رمميانگين تو
 ٣۵خانه كارگر معتقد است، قيمت 

 ٣۵ي اساسي مصرفي و اصلي  كاال
   . استيافته درصد تورم 

برآورد حد اقل مخارج در تهران 
 برابر درآمد 2معادل بيش از 

  . خانوارهاي متوسط است 
 هزار توماني از 650م خط فقر  با اعال

انسانهاي زير   ، عالي مزد سوي شوراي
 ميليون بر آورد مي 14ط فقر بيش از خ

بعضي از متخصصين تعداد افراد . شوند 
زير خط فقر را بر اساس كمبود ميزان 

 ميليون 20مصرف كالري در روز 
  . برآورد مي كنند

به بركت نظريه حذف آقاي خميني  
امروز ايران بيشترين فرار مغزها را در 

  . جهان دارد
ميليوني و  4آمار .  اعتياد بيداد مي كند

مصرف باالي مواد مخدر تنها از لحاظ 
 درصد در آمد نفتي كشور 1۵هزينه 
 ميليارد دالر را به خود 3يعني 

پدر و مادري در . اختصاص داده است
ايران نمي يابي كه نگران به اعتياد 

  . افتادن فرزند خود نباشد
اقتصاد مبتني بر توليد مدتهاست نفس 

ستگي ورشك. آخرخود را  كشيده است
كارخانجات چاي كشور؛ نساجي كشور 

پيامدهاي مديريت ضد ... ، شكر، و  

توليد و سياست واردات زدگي 
حكومتهاي متعدد در اين نظام 
خصوصا حكومت آقاي احمدي نژاد 

  . است
مديريت . واردات بيداد مي كند

فروش نفت و خريد از خارج همان 
مديريت شاهنشاهي است و شاه در 

 ميليون و ۵  روزي سال آخر سلطنتش
 هزار  بشكه نفت صادر ميكرد و در 700

حكومت آقاي خاتمي  زنگنه وزير 
 ميليون بشكه را 7نفتش آرزوي صدور 

و به نفت  تنها .در روز در سر ميپروراند
و .به عنوان منبع در آمد نگاه  ميكرد

جز استخراج و فروش حراج نفت كه 
سرمايه نسلهاي آينده است، سياستي 

ه نشان از تمايل به استقالل و ديگر ك
ادغام نفت در اقتصاد و چرخه توليد 

  .داخلي است نداشتند
در واقع در عمل  و روش همان روش  
دوران شاه را اتخاذ كرده اند و اكنون 
  . نيز حكومت احمدي نژاد ادامه ميدهد

اگر امروز ايران محاصره اقتصادي 
 ماه از لحاظ تامين مواد 3شود ، 

ايران .  نخواهد آورد غذايي دوام
بزرگترين وارد كننده گندم جهان 

 ميليون تن 7با واردات بيش از . است 
يادمان نرود كه مصدق . در سال 

بزرگ در اوج محاصره اقتصادي ، 
واردات بي رويه . گندم صادر مي كرد

مواد غذايي ، ميوه و پنبه ، كشاورزي 
  .را بي آينده كرده است 

  كاهش سن جرم«
   سال11 فحشا به  كاهش سن

   سال10 كاهش سن اعتياد به 
افزايش بيماران اعصاب و روان به 

   درصد31ميزان 
سوم   ناكامي يك و افزايش طالق

  ها ازدواج
  درصد ٣۵ افزايش بيكاري به ميزان 

اينها بخشي از فاجعه اجتماعي ايران 
 سال سياست 30است كه حاصل 

خشونت طلب نظام واليت فقيه مي با 
  . شد
   اين همه بحران چه بايد كرد ؟ با

عده اي تصور مي كردند كه چاره را 
مي شود در دررون رژيم يافت و 

 8فريب اصالح طلبان را خوردند و 
سال  دوره اجراي فريب و سراب 
اصالح طلبي اين نظام كه مي شد در 
آن با يك نظام مردم ساالر سازندگي 
كرد ، در تخريب كشور و تحكيم 

  . گذشت قدرت ولي فقيه 
آقاي احمدي نژاد كه مطيع رهبري 
است و جزو متعهدين به واليت فقيه 

 سال گذشته تحت 4است كشور را در 
نام عدالت خواهي به گورستان 

  . خشونت طلبي تبديل كرده است 
  

 در حال حاضر وضعيت در زمينه  
موقعيت  سلطه گران خارجي چنين 

  : است 
 دوران سلطه روس از بين رفته و 

يكا در گير مشكالت  سياسي و آمر
  .نظامي و اقتصادي خود گرديده است 

در مورد  آمريكا همچون دوران 
انقالب كه كارتر رئيس جمهوري 
آمريكا شده بود و و شعار مدافع حقوق 

رئيس جمهوري . انسانها  را سر داده بود
جديد آمريكا نيز دفاع از  حقوق انسانها 

  .تجزو شعارهاي انتخاباتيش بوده اس
اقتصاد آمريكا در زمينه توليد در 

 درصد توان خود را ٢۵دوران بوش 
انگليس نيز با . از دست داده است

مشكل سخت اقتصاد دست به گريبان 
است و ارزش پولش پوند را به مقدار 

  . زياد از دست داده است

از بابت  تهديدات دشمن خارجي كه 
هميشه براي ايرانيان مسئله مهمي  بوده 

در حال حاضر اين ترس  زمينه . است
ندارد زيرا آنها به مقدار زياد درگير 

  . مشكالت داخلي خود مي باشند
  

  :از لحاظ دشمن داخلي
تا به امروز .  كه رژيم واليت فقيه   باشد

اين مقدار اين نظام زبون و خار و 
  . عاري از مشروعيت نبوده است

از جوانان و . رژيم از زنان مي ترسد
از تعداد . ها مي ترسدمدل موي آن

از كارگران . دانشجويان زن مي ترسد
معترض به دريافت نكردن حقوق خود 

از دانشجوي خواهان . مي ترسد
از دانشجوي . خوابگاه مي ترسد

. معترض به وضع موجود وحشت دارد
نماز جمعه را با اتوبوس مجاني و غذا 

تظاهراتش . ي مجاني برپا مي كند
ت شده دولتي ، ضعيف، كم جمعي

سفرهاي استاني احمدي نژاد پر . است
هزينه و با اعزام گارد فوق العاده رئيس 

  . جمهوري به محل ممكن مي گردد
اين نظام از باال بردن حقوق كارمندان 

از تامين نيازهاي اوليه . عاجر است
از ايجاد اشتغال . مردم عاجز است

حيات ايران بدون پول . عاجز است 
.  شده  است نفت و قرضه غير ممكن

ايران را بارها در سراشيب جنگ 
اين نظام در كليت . كشانده است 

ناتوان به اداره كشور و با سياست رانت 
خواري و پخش قدرت در ميان 
 -نظاميان ، تبديل به يك مافياي مالي

نظامي با صدر نشيني مستبدي بنام ولي 
  . فقيه شده است

برخورداري از امكانات مناسب براي 
 كمتر مي تواند در مجموع ، با پيشرفت

درايت استفاده از . هم جمع  بيايد
امكانات همان است كه بعضي ها به آن 

  . شانس مي گويند
امروز ايران در بهترين شرايط تحول 

و همانگونه كه توضيح دادم . است
چه از لحاظ سلطه . شانس بزگي دارد

. خارجي و چه از لحاظ مستبد داخلي
ت بعد از تغيير و چه از لحاظ مديري

اين امكان براي كشور هايي كه . نظام
ما در قلب آن حوزه قرار گرفته ايم 

و مي توان گفت . كمتر يافت مي شود
كه اين شانسي است كه در خانه 

  . ايرانيان آگاه نشسته است
در خارج از نظام ، نيروهاي مخالف 
نظام واليت فقيه حساب خود را داده 

ران قرار اند و در بوته آزمايش دو
گرفته اند و ناشناخته ها شناخته شده 

وابسته ها ، وابستگي خود را نشان . اند 
داده اند و آزاديخواهان نيز به همين 

  . ترتيب
در طول مدت مديريت بعد از انقالب 
همانگونه كه گفتم دو گروه با دو 

  . ديدگاه در مقابل هم بوده اند
طيفي  كه مدافع حقوق انسانها بوده،  

در تمامي . عهد خود وفادار ماندهبه 
زمينه هاي اقتصادي طرح بهبود و 
تحول را بارها مطرح و تحليل كرده 

در زمينه هاي اجتماعي، . است
...  خانواده، نفت، آموزش و پرورش و

فعال بوده و در جهت تحول جامعه 
ايران بسوي مردم ساالري راه حل 

مدافع حقوق شهروندان . داده است
 سالي 28و در تمام مدت ايراني بوده 

كه ولي فقيه و مافياي او حاكمند از 
حقوق  انسانهاي ايراني دفاع كرده 

در مقابل سلطه گران خارجي .  است
مواضع قاطع استقالل طلبانه داشته 

اين خط پيوسته به راي مردم . است
  . وفادار مانده است

از طرف ديگر جامعه جوان ايران كه 
  ي شود،  درصد جمعيت را شامل م6۵

خود را بي آينده مي بيند، هويت خود 
با داشتن . را از دست رفته مي بيند

چنين نظامي و چنين اقتصادي و 
. سياستي احساس حقارت مي كند

روزي نيست كه جوك جديدي براي 
در اين . احمدي نژاد ساخته نشود

جوكها مردم خود را از او جدا مي 
كنند و او را غير خودي مي دانند، بي 

جوان . م و درايتش  عنوان مي كنندعل
ايراني خواهان زيست در رشد و 

  . آزاديست
دانشجويان و ايرانيان مدافع حقوق چه 
در ايران و چه در خارج ايران  بسيار 

دفاع . فعالتر  از گذشته  عمل مي كنند
از حقوق جزو شعارهاي معترضين  

  . است
دانشجو شعار و بيانيه اش فراتر از 

او خواهان . استمحدوده نظام 
او خواهان . برقراري آزاديهاست
او مخالف . حقوق انسان است

او خواهان رشد . ديكتاتوري است
او خواهان نبود زور و محتاج . است

او بدنبال حيات انساني . معنويت است
  . خويش است

كارگران و معلمين معترض نيز پاسخ 
زندگي در درمانگي را از اين نظام مي 

نند كه اين نظام خواهند و مي دا
ناتوان به بوجود آوردن بستر عدالت و 

بدين خاطر در . رفاه در جامعه است
بسياري از بيانيه ها و شعارها، نظام را 

  . مستبد   خطاب مي كنند
 برگرديم ۵٧ و ۵۶اگر به سالهاي 

شباهت در رفتار و خواسته ها را مي 
  . بينيم

، استقالل و آزادي و  انقالب  خواهان
 ميزان عدالت اجتماعي بود و رشد بر

اسالم را  بمثابه ترجمان حقوق انساني 
و حقوق اجتماعي خويش يعني آزاديها 

ايراني دوران . و استقالل مي ديد
رشدي كه . انقالب خواهان رشد بود

رشدي . عدالت اجتماعي اساسش باشد
. كه گشاينده افق معنويت براي او باشد

انسان ايراني دوران انقالب اين 
. واسته ها را در جمهوريت مي يافتخ

امروز خواست هاي عمومي تداوم آن 
تجربه اي كه نسلي . خواسته ها هستند

در آن شركت كردند اگر ادامه يابد 
زودتر به نتيجه واليت جمهور مردم 

نگراني از وضعيت . خواهد رسيد
موجود امروز و فردا ، نبود حقوق و 
آزاديها، خشونتهاي بي حدي كه نظام 

ستبد به ما مردم وارد مي كند مي م
  . باشد

تحريم انتخابات حد اقل خواست 
بايد حركتهاي . عمومي بايد باشد

اعتراضي تا تغيير نظام واليت فقيه به 
  . واليت جمهور مردم روزانه گردد

بخاطر خنديدن كودكانمان در 
آزادي، نبود تعرض به زنان و بخاطر 
سربلندي انسان ايراني در منطقه و 

ان، ارزش آن را دارد كه در مقابل جه
استبداد نه بگوييم و براي تغيير 

  . برخيزيم
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 انقالبي صدا نيا
   استرانيا مردم

  
آنچه طی اين صد سال در عمل و مبارزه 
مردم روی داده است و می دهد ادامه 
مبارزه بر ضد استبداد و خودکامگی جهت 

آشکار . برقراری حاکميت خويش است
ای آقای خمينی و ديگر است برخالف ادع

سردمداران جمهوری اسالمی، انقالب 
مردم ايران هيچگاه بخاطر اسالم نبوده 
است، ساده انديشی است که باور داشته 
باشيم مردمی با آن شور مبارزاتی و 
آرمانهای ضد استبدادی خواهان برکناری 
استبداد شاهی و برپائی استبداد مذهبی 

يش صدای ولی آقای خمينی و اياد. شوند
آزاديخواهانه و آرمانهای ضد استبدادی 
مردم ايران را که در شعار استقالل و 
آزادی متبلور می يافت را ناديده گرفتند و 
ازصآنجائيکه قصد برپائی ديکتاتوری 
خود را داشتند تن به خواستهای به حق 
مردم ندادند و از بدو ورود به ايران با 
 گفتن من توی دهن دولت می زنم، من

دولت تعيين می کنم، من فالن می کنم، من 
به روزنامه و نشريات اجازه نمی دهم 
هرچه می خواهند بنويسند، من آب و برق 
و اتوبوس را مجانی می کنم و پول نفت را 
که جزء اموال اسالم و مردم است بين 
آنان تقسيم می کنم شروع به کودتا بر 
عليه مردم نمودند و با حذف آقای بنی 

ولين رئيس جمهور منتخب مردم صدر ا
کودتای خود را به اتمام رساندند و 
همزمان با باز سازی استبداد به 
دستگيری ، شکنجه، اعدام، کشتار مردم 
و مخالفين خويش پرداخته تا بتوانند 
واليت مطلقه فقيه را به مردم ايران تحميل 

  .نمايند
چرا صدای انقالب مردم ايران عليرغم 

لوی و پيروزی آنان بر سرنگونی رژيم په
نظام استبدادی سلطنتی به ثمر نرسيد و 
آقای خمينی به خواسته اصلی مردم که 
استقالل، آزادی و رشد در پرتو عدالت 
اجتماعی بود پايبند نماند؟ آنچه مسلم 
است عوامل متعددی در عدم موفقيت 
انقالب مردم ايران نقش دارند و داشته اند 

ر غالب رهبری که بارزترين اش  طرز تفک
جامعه از آزادی و دمکراسی و ناروشن 
بودن فهم آنان از آزادی و استقالل می 
باشد زيرا  رسيدن به قدرت بهر وسيله 
ای تفکر غالب رهبران سياسی اجتماعی 
ايرانيان از تاريخ باستان تا به امروز بوده 

برای صحت گفتار فوق کافيست به .  است
ين زرين کتاب دو قرن سکوت از عبدالحس

کوب يا شاهنامه فردوسی و ديگر کتب 
هدف آقای خمينی . تاريخی مراجعه نمائيم

هم کسب قدرت سياسی بود و ايشان در 
کتاب حکومت اسالميش بدون هيچگونه 
. ابهامی اين هدف را باز گو می نمايد

هنگامی که هدف قدرت باشد و نه 
 –شاه ( دمکراسی و آزادی، رهبری 

رئس جمهور مادام  – ولی امر –خمينی 
ميشوند تصميم ..... )  پيشوا و –العمر 

گيرنده و مردم ميشوند ابزاری در خدمت 
بعد از انقالب غالب .  اميال رهبری 

گروههای سياسی برآن بودند تا دولت را 
در تصرف خود در آورند و از آن طريق 

. بتوانند اعمال قدرت سياسی نمايند
 که بنابراين هدف غالب رهبران سياسی

در انقالب شرکت نمودند نه رسيدن به 
آزادی و برقراری دمکراسی که کسب 

نتيجتًا وقتی  مبنای کار . قدرت سياسی بود
و هدف کسب قدرت قرار می گيرد قدرت 
را آن سياسيونی تصرف می کنند که 
بتوانند هرچه سريع تر رقبای خود را 
تارومار و حذف نمايند و دولت را جهت 

به ابزار سرکوب و حفظ قدرت خويش 
  .خشونت مبدل سازند

استبداد فراگير بعد از سرکوب رقبای 
خويش و دادن نقش اطاعت و تائيد قدرت 
به مردم جامعه را مبدل به جامعه بسته ای 
. می سازد که آزادی در آن رخت می بندد

درجامعه بسته رابطه زور بين قدرت دار 
و قدرت ندار برقرارميشود يا به سخن 

بطه آزاد بين حاکمين و مردم از ديگر را
بين رفته و در عوض رابطه سلطه گر و 

سلطه گر بخاطر . زير سلطه بوجود می آيد
حفظ و دوام قدرت خويش به روش 
خشونت روی می آورد و موجب نابودی 
عناصر آگاه جامعه و نيروهای محرکه و 

آقای خمينی و دستيارانش . انقالب ميشود
دند و بااعمال به چنين شيوه ای متوسل ش

سرکوب و ترور مردم، صدای انقالب آنان 
را در گلو خفه ساختند تا هرچه بيشتر 

در اين مسير . قدرت خود را حفظ نمايند
های  است که گام به گام بر ضد آزادی

بدست آمده ناشی از انقالب مردم حرکت 
نمودند و به وابستگی و معامالت پنهانی 

ده ترين با دول خارجی روی آوردند که عم
آن معامله برسر گروگانهای سفارت 
آمريکا در ايران است که امضاء کننده آن 
آقای بهزاد نبوی به صراحت اعالم می کند 
با اصرار امام من قرار داد وثوق الدوله 
ديگری را امضاء کردم  و يا معامله با 
ريگان و بوش پدر که به ايران گيت يا 

قای آ. اکتبر سورپرايز لقب جهانی گرفت
خمينی و اسالفش با گسترش ديکتاتوری 
و سرکوب صدای حق طلبانه مردم ايران 
و نابودی آزاديهای بدست آمده بعد از 

  در واقع ادامه دهنده رژيم ١٣۵٧انقالب 
پهلوی بوده اند و از نظر مضمون و 
محتوا هيچ فرقی با ديکتاتوری نظام 
سلطنتی ندارند و چه بسا از نظر وطن 

زاديهای فردی، گسترش فروشی، حذف آ
فقر و فحشا و بی اخالقی اجتماعی، دامن 
زدن به دروغ گوئی و بی بند وباری و 
نابودی سرمايه های اجتماعی و محيط 

  .  زيست يد طواليی از رژيم پهلوی دارند
همانطور يکه ذکر شد يکی از مهمترين 
جاذبه های تحول خواهی مبارزات مردم 

ر برعليه ايران طی بيش از صد سال اخي
استبداد و خود کامگی جاذبه دمکراسی 
خواهی و استقالل طلبی مبارزات مردم 
ايران است و مردم ايران با تجربه عملی 
خود بخوبی پی برده اند تنها از طريق 
کسب استقالل و آزادی است که می توانند 
به عدالت آجتماعی ، رشد ، بهروزی و 

  . نهايتًا به حاکميت خويش برسند
دای انقالب ضد استبدادی مردم از چرا ص

انقالب مشروطه تا به حال استقالل و 
هدف . آزادی بوده است و می باشد ؟ 

مردم از بيان چنين شعاری قبل و بعد از 
 چه بوده ١٣۵٧رخ دادن انقالب بهمن 

است و چرا مستبدين و زور پرستان 
همواره در صدد نابودی چنين صدائی 

  .ارند؟هستند و از اين صدا هراس د

يعنی هيچ قدرت خارجی حق : استقالل
شراکت در حاکميت مردم ندارد و می بايد 
دست آنان را از حقوق ملی مردم ايران 

سياسيون قدرت پرست . کوتاه سازيم
همواره جهت سرکوب مردم، نيروهای 
آگاه جامعه و نهادهای مدنی به قدرتهای 
خارجی اتکاء می نمايند تا در حفظ قدرت 

بايد .  ننگين خويش کوشا باشندو زندگی
اضافه نمود استقالل تنها به مفهوم خلع يد 
از بيگانگان نيست بلکه زمانی که انسانها 
و نيروهای محرکه جامعه به نيروی خود 
متکی شوند و به توانائی خود آگاه گردند 
و ترک اطاعت از قدرت و قدرت طلبان 
نمايند که اين انديشه بخودی خود نوعی 

در نتيجه . ل محسوب ميشوداستقال
استقالل به معنی ايمان به قدرت و توانائی 
خويش در اداره امورمملکت و جامعه می 

پس استقالل بدين معنی است که . باشد
هيچ قدرت خارجی و هيچ قدرت طلب 
داخلی شريک يک ملت در اداره امور 

  .خويش نيست
اگر استقالل بمعنای شناخت : آزادی

اره امور خويش باشد توانائی خويش در اد
آزادی برای آن . با آزادی هم معنا ميشود

است که يک ملت به حقوق انسانی و 
هر گاه افراد . حقوق ملی خويش آگاه باشد

يک جامعه به آزادی و حقوق حقه خويش 
آگاه شوند آن جامعه مبدل به جامعه آزاد و 
تحول پذير می گردد زيرا تجاوز به حقوق 

 و خشونت انجام می ذاتی انسانها با زور
گيرد بنا براين با آگاهی و آگاهی پذيری از 
حقوق خويش و آزادی خويش است که 
خشونت خشونت طلبان پايان يافته و فنا 

هنگاميکه افراد جامعه به توانائی .ميشود
خويش در کسب حاکميت خويش واقف 
شوند و بدانند فرد فرد ملت در حاکميت 

قعی شريک هستند و تصميم گيرنده وا
آنزمان است که آزادی و . خود آنانند

  .دمکراسی برقرار ميشود
افراد هر جامعه زمانی آزادند که به اين 
امر مهم آگاه باشند، که در درون مرزها 
هيچکس شريک حاکميت آنان نيست و 
نمی بايد باشد يعنی کسی نبايد مدعی 
حاکميت بر مردم باشد و از دمکراسی و 

هر گاه .  نمايدبرقراری آزادی سهمی طلب
ما اين مدعيان و شرکاء قدرت طلب در 
حاکميت مردم را خلع يد نمائيم به آزادی 
خواهيم رسيد و آنگاه است که اجازه 
تخواهيم داد استبداد برقرار شود و برای 

خويش امتيازات ويژه و ما فوق قانونی  
بنام رهبر، پيشوا، امام، شاه، ولی امر و 

  .ايجاد نمايندرئيس جمهور مادام العمر 
آزادی و حاکميت مردم فرآورده تغيير از 
درون است زيرا آزادی در ذات هر انسان 
نهفته شده است و آزاد زيستن به شناخت 

احزاب و . از آزادی خويش تحقق می يابد
رهبران سياسی که هدف خود را کسب 
قدرت سياسی قرار داد ه اند وقتی به 

خمينی قدرت رسيدن الجرم همچون شاه و 
بساط استبدادخود را پهن خواهند کرد و 
امتيازات ويژه و مافوق قانونی از مردم 
طلب می کنند و بدين وسيله تمام مردم را 
از حق خويش بر اداره امور کشور 

بعد از انقالب سال . محروم می سازند
 چون انديشه غالب گرايشهای ١٣۵٧

سياسی رسيدن به قدرت بود، به هر 
 می شدند تا خالء وسيله ای متمسک

قدرت را پر کنند و هر يک تالش می 
کردند بجای برقراری آزادی به قدرت 
بينديشند و شد آنچه که امروز شاهد آن 

اگر پس از انقالب پيروزمند مردم . هستيم
ايران برعليه نظام سلطنتی و دگرگونی 
انجام شده درايران، در ميهن ما يک حزب 

ستقالل ملی و ميهنی طرفدار آزادی و ا
سازمان می يافت، براستی می توانست 
مسير کشور ما را به سوی بهزيستی و 

اما افسوس که نه . بهروزی دگرگون کند
تنها طرفداران مشی استقالل و آزادی کم 
شمار بودند بلکه اکثر گرايشهای سياسی 
بدنبال مستبدين جديد راه افتادند و در 
نتيجه با پيروی از منويات شوم آنان نا 

وانی و ناشايستگی خود را به منصه ت
ظهور رساندند و دامی برای مردم 
گستراندند که بعد از سی سال روزانه 

  . شاهد نتايج نکبت بار آن هستيم 
 هرگاه اعضاء جامعه بويژه مدعيان 
رهبری مردم بدنبال آزادی و استقالل 
باشند و آنرا مورد احترام قرار دهند و 

طلبی هستند از آنهائی را که بدنبال قدرت 
صفوف خويش برانند يا الاقل اجازه رشد 
ندهند و تالش براين باشد تا جامعه ای 
قانونمند و آزاد برقرار شود مسلمًا 
استبداد قادر نخواهد بود بعد از هر 

  .   جنبشی و انقالبی باز گردد
کوتاه سخن برای اينکه صدای انقالب 
مردم ايران يعنی استقالل، آزادی و رشد 

عدالت اجتماعی به عمل بيانجامد و در 
دارای کشوری آباد و آزاد شويم و آحاد 
ملت با نشاط دست در دست هم جامعه ای 
باز و دمکرات را پی ريزی نمايند و ظلم و 
ستم استبدادی را برای هميشه به زباله 

بايد تمام مردم بويژه . دان تاريخ بسپارند
رهبران سياسی به چگونگی برقراری 

 دمکراسی انديشه نمايند و آزادی آزادی و
تنها با . را انديشه راهنمای خود سازند

انديشه آزادی و بيان آن است که می 
. توانيم حق حاکميت را از آن مردم گردانيم

زيرا با توجه به اهميت نقش مردم در 
برقراری آزادی و استقالل است که می 
توانيم از باز گشت خشونت و استبداد 

در غير اينصورت در . مجلوگيری نمائي
کشور ما بدون وجود تفکر آزادی و 
استقالل و هم انديشی در اين زمينه هيچ 
جنبشی سرانجام نمی گيرد و بيهوده خود 
را فريب می دهيم که گويا فالن نابسامانی 

سالهاست . را تنها استبداد ببار آورده است
ما تفکراتی را به خودمان تلقين کرده ايم 

بپذيريم که اشتباه کرده ايم و نمی خواهيم 
و دست کم در باورهای نادرست و ناسالم 
خود، تجديد نظر کنيم تا دگر بار در آينده 
به ايران و ايرانيان ضربه مهلکی وارد 

  .نسازيم
Fa_rastgou@ yahoo.com 
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  هموطن گرامی 

  
در ايران و انيران، زنان و 

بسياری، زندگی خويش مردان 
را به خطر انداخته تا توانسته 

جنايتها و  اند خيانتها و
فسادهای بزرگ حاکمان جانی 
و فاسد در ايران را بر جهانيان 

شکار کنند و وجدان جهانی را آ
به حمايت از مبارزه بزرگ، 
بخاطر بازيافت استقالل و 

  .زادی، بر انگيزندآ
  

نشريه انقالب اسالمی، تجربه 
 و کار در استقالل و زندگی

زادی و زنده به استقالل و آ
ادامه اين تجربه . زادی استآ

زادگان و غيرت آوتالش، همت 
از : وطن دوستان را می طلبد

زمانی که نشريه انقالب 
اسالمی، از راه اينترنت، در 
دسترس همگان قرار گرفته 
است، بازديد کنندگان از سايت 
نشريه انقالب اسالمی پرشمار 

داران ومشترکان وياوران وخري
  .ن کم شمار شده اندآفرم چاپی 

  
 اگر خوانندگان اين نشريه در 

نترنت، ونيز دريافت کنندگان يا
نشريه که بصورت چاپی آنرا 

ن شوند آدريافت می کنند، بر 
در انتشار نشريه ای شرکت 
کنند که کوشش در افزودن بر 
پهنای جريانهای انديشه و 

ضد " ا اطالع را از مبارزه ب
جدا نمی داند، در " اطالعات

کمک مالی، برای تداوم چاپی 
ن که مورد استفاده کسانی هم آ

هست که دسترسی به اينترنت 
ندارند، ازهمت و اين غيرت 

  . فرمان خواهند برد
در تداوم مبارزه در اين راه، ما 

  ! را ياری فرمائيد 
  

 


